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 هربجمز دنب رسا كس جوا یعرکیو هلک كم یل نوا هلم بولوا مزهن»
 هنسوا هنب نعازغ یجتدرد . یدتبا رارف احورح لارق یفوقار . قدروا

 هلاقم هلا لارف یفوفار هدنلبذ هعلق مانرا وزولوق هدلدرا هدنسانا را

 کس اک یفوئار هللا رکسع كس ترد نوا اشاب یدىس یزاغ بوللوا

 1 مزون راثآ ادخ دم بودا مظع كنج تعاس ید لماک هبرکسع كس

 طاراو ًاحورح ید یعفوقار « یدنلآ ربسا ردق كسب یعرکب « رابدلبا رارف

 ۰ هنسهماق ناما هدسرفق یر هست كلرهمهدیا رارف ید ا بوراو هنسهعلق

 تازغ ف ا یرب .ردشمانروق تاود ندنرشو شلوا هداروا قراراو

 زی لاب هراب ید نوا هلیرپوط یالا هراب یللا زو بودبا امغی یتسودرا

 بولآ یعزاولو تامهم راسو هناخهبج کوب هبارآ كيب ردق ویو یراپوط

 یزاغرب هبوب هکهنوڅ یادخ رکش . قدقیچ هنسارح راوشمط هلتمالس لاک
 هدهنسوب نکیا هدنددص كمتک هنسازغ لدراهن یدمش .مدنلوت هدرلانض هللا

 هنسازغ لدرا بولیدا لتق ًامولظم ناشبلاع ریزووا نالوا یک نالسرا ناغق
 1 شعا و یبلا ردو یاضتقم هل . یدانوا رمسم ی ید.س

 رات یلاعو راقو ید رادارس نکرد ررتسوک تروص هن نارود هنیآ مهر وک

 هک هراحه اما . یدلوا هدامآ هکمتک هنناج الو لدرا یرلغوط كناشاب ىلع
 قو راقو بحاص ریزو رادمان رب یکاشاب دمحا یدیس هدنحا مالا رک اسع

 نوا مداد رارق هدواوخمط یارح (راظتنا هتسلک دلرانات راک رخآ . يدا

 . مالسلاو

 . ( یوص كالج شب )
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 ۰۱ یناصوا هجرت كناشاب دجا یدیس یزاغ
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 فا وا هجر , كاسا دا ید س یزاغ

 ۶ ۰ یر ا افاط ی هنن مارا کرو هزاآ ی
 هل وا . ردشلوا رسم قمراو هنس وک هربقح ۰ یدنا ندندارفا كهلسف نلشد

 كنج هلا رات | رابه بودبا ریسا سکرچ و هزابآ هکردموق رب عیجشو رداچ
 «ناتسغوموق « ناتسغاد ات . راریلحبصف یراناسل سکر جو هژابا « رلردبا

 کچ ار تجدد لردا فا بیروت هات بوم ات تر و
 هلوناتسا رهشود ربسا هنموق هزابآ نکا تکم هزات اشاب دما یدس ادخ
 کوس ندقاناص : ردشملناص هدناملع راز بودک صم یارو
 هک شلوا لماک داتسا لوا تودا لصح یف قاروشحالس هدنناب یسیدنفا

 كنرابدنج رصم قرهروا ناشن بودا ارحا حالس جاوا هدرب مدآ قرف

 و ردشملو را شا هج هلواو ا ینمأن اف ینعب « یدس » دا

 هدن راک دردن وک ینوب هجنایدیا بلط روشحالس ندیهاشداپ فرط ندلوبناتسا
 هلا د رج هدهطوا صاخ تیام قرهلو امو وشن هدصاخ مرح بولک هتل ودرد

 هليا تنمو اجر هرکوصو شا رارف ةلردبا دیہش ییرابرهش بحاصم رب
 نکیا هداروا . رد_شلرب و یعاحرس موطروط یهدناا مو رضرا هک

 . ردشعازق تشذک رس هج بودوروق ینرافرط ناتسجروکو ناتسلرکم
 : م رانرب لز وک مکیدملیب ینائاق هننافو

 یدیک رفاک یالیا لنت یبیدیس
۱۰۷۱ 

 یرب ندنح رات ۱ ۱۰0۰۵ هلبا ار یب یایلوا رب صقل رب ریقح وب هلا راشم

 هاو شوا رمتسملالو بودا اد یلاشا یب ولدا تا ر و
 کرا ر ردم ھا ا قرهلوا نمرادرس ا تكنخ

 لدرا هسا یسینجوا . ردهدنسهملق كشوش هسا یمینکیا و دز هجا

 ددع كس يا نوا ردات تفشفا دز رک ندود ریمد هدنراد

 یىحفوقار هرزوا اق هدلحم مان یسارح كحاح با راتب اکو

 ناک اع ناقک نخ دم نو هلددج زونحو ددع ید ار كلارف



 یمهمانتحایس یلجایلوا 1٠

 لا یجرا) بوصاب ناب بونآ یقوا . یدبا شومارف یرورغ رادوو

 .یدتک بومو زوک ندانف یرغود هتحر راوج بولوا رومأم هللا ( كبر
 "ةعساو ةمحر هباع هللاةحو-

 لکد مزال « رولپب رالیا یک نوک كف سوق E قو رکح یا الاح
Eهکی ديا اشاب دمحا یدیس ریاربم نده صو ندفاصوا هدنناذ دح .كعد  

 كنمشد عیچ ۰ یدا ازسنامج یاعرت ماس دوخا یاتساد متسر كننامز

 عیتج ندنرایو بعر یرانمشد كرایدره . یدیا شوکنم هنیراشوخ شوک
 تسد هکیدا هلو لازالا لزا لزب مريد . یدراشلوا شودرب هناخ ناف

 . قلزابریشمش اهد هنس چاقرب هرجا مدق ةناخراکوب رکا ؛ هلوا دیش هدمالسا
 < رام هرواه < هس هل « لدراهن هدهننآ هنس یداهسل وا شلوا ردقمیسهعا

 یدمت فس بوک وق هدنود هد هفص دوحو یرارابد جاقفساهن , هجهن . هله

 بوراتروق ندتلالض رفک یر رابدوراد بودا كح یرادوحو كانسهرفک هلا
 نکل .یدبا ررقم صا یسهمتیک هبالا لزق ان یسهما مض ههیمالسا كلام

 لنامع هدناظوحامو تاریوصتو « شعبا هلو یسهبلع تادارا كتىراب بانج

 هوب ادخ صا ؛ رایدتنا رییدت یوس رب لوس یمارزوو یرلصاخ میدن
 رارق یاح هرزوو او رب و ناوح « رقفو ینغ یدیهد هکنوح !! شما
 + ردد

 نوخ مهدا شون نب نوکلکةداب چرا نس « هجنغ یا هلیا راغا
 نود هروس نارود نودرک تداع هيلين شعا هلب ون نوح

 نارود هبوب یخرچ رابره كلف "ید هد راود شدرکوب هخومضم
 نازاغ همشج رش «ریلد ریزو دزک نادم دص لوا نوح . رریدا

 مع عادو ینوک یحزوقط نوا كلاوش هام یهنس ( ۱۰۷۱ ) ناشیوردو-

 قبر هزعلابر بانج . یداوا یادواح كلم هار كلاس بودا یناف كلم

 بارا ددع زون هع یتح < ناعما < نیما هیلیا نالعراد ینماقم بودا تمر

 . رایدزا راح رات هدصوصخو فراعم-

 سموم سس
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 بوبد « كدبا نفد هحشوخ رب بوبوقوا نأرق همولظم ریزووب هجزکنید »
 یحوتفرپ حور نفدلادعب ریقح . یدتک هیاشاپ یلع رادرس هلیسهبارا هوطنح

 ین بولک همهمیخ مأسو نوزحم هليا نیئاو هآ بودا توالت سیر, نوما
 . راهقلادح اولا هللا کا .مدلوا شوه

 هبودنک اشاب یاع راد رس - یسهبضسه ربغ راوطاو عاضوا ثلم وح ص

 هرادرس هدنکیدرتسوک یرافرش طخ نلک هنلتق لرءهررو شوکرخ باوخ
 ندشغو لغو لدفاصكب ارز . یدالشاب کک هلبمدآ رنوا مش بودا داهعا

 هج كرلریدنو یأر ییدتبا اقلا هيد لوا رب هلیغاحوا یرحیکی . یدیا یرب
 هلتهح ینانوردفاص . یدا لکد یمولعم ثاندس ییدلوا تطشو لبح

 هام هب یاب رب وک هسلا رادرس اما. یدردا داععا هنزوس سه كراد رس

 . « یدافو هنتفو ناصع كشونانمل » . یدر رو ضع هدنماع كيدبس

 رردنوک بوزاب هد « ردکیرحت كباشاپ دحا یدیس بس هنسهمریو هنیزخ
 دلرهدبا هراپ شتا ییایرپوک بودبا ریرحت غورف غورد هج ابهد . یدیا
 اشاب دحا كلم ییالوط ندنوب . یدا ردربتک راش رش طخ ددعتم هنلتق

 لیمضو ول یر یوننفح ین كا ی
 نر » بولک رابوتکم ندنراب ضمب کهدتلود رد هبیدیس . یدرولوا
 هتلود تادراوو لالضا ینسایاعر لدرا بودا ناصع هیهاشداب تلود

 یدس هراشنر زس نایدا هد «؟ كسرولوا یدابو ثعاب کمر و هنخر

 هرافک هڪ نکیا یلستم هلقمرق رفاک ن . هلوا مص من هدشيا و هکاشاح »

 یتوباه یاضر ۰ مالوا یصاع ههاشداپ نب هک اشاح مشت اشاح . مهریو تلاتسا
 « . زمنک هفالخ ءاز نکرروط یتارط داحتاو تح . زها زواحت ردق هرذ

 .یدرزدب هلویرد یا ارام
 بصن نلورپوک لبا اوغا كنیرارادافقو شاپ یاع رادرس یلصاح

 هدنتلا راوشمط نوک ینیدلوا دیش یدیس « ردشلوا بس هنلتف بودیا سه

 ندنرابرفو نط كرانابجا و ندناو دایرف رب هرجا نملسم تازغ نالوا

 هکرلیدلرا نیرفنو نما رازهو رازه هباشاپ یلع رادرسو هبیایرپوک یریغ
 شون ندلجا تسد یتداسهش ماج یدیس ۱ هدنافاج . یدلوا میاش هناهج
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 رک



 یمهمانتحایس یلچابلوا ۹۸
 A: DESE NDE NIE نا منا نم نم

 هم یدبس زمشادنرق اشاب لبعاسا« زاع وا هرازاب باسح یهدوا اما  یدردا
 رولوا ادفاشاب لیعاسا هنر دیس تولوا رسم هبیدنس انغوب هتشادصقرپ

 تربع نوسکنآ زمشادنرف اشا, :یدردا اضتفا قلوا لولحم یصنم ندو و

 نوسلوا كرابم ا یدبس یدمش قحا . یدعا لتف ییدیس بودا

 مأتسو مومغم راضح هل ؛ یدر و راباوج هناناد هتکن هد « ۱۱ ریلس هسد
 و یاشاب لیعامسا اما . راد تا هدنخ بودا ظح ندنناوح هداز شواح

 نامشپ هدهنکیدهیوس « یدزامةیچ یاق ءرطق رب راتبا لتق هداج

DIEکیو  NYS HIEعصب ات  

 یماغا بستم یرزو ندوب ماجا قاب » : هک یدید اشابدجا كلم .یدشلوا

 رضاح هدسلعوت هتسربلاق اد یآ ىلا یلیریوک رک ۱۰ قحاغا لبعاما
 ؛ ردیا لق هن ینس هدالهسلوا یعارح شيا « ردنا لتق یتسهلمح ككرانالوا

 ینسهلک اشاب یدبس موح ص نا لوا « ! ردا روهظ رلهن اهد هلوروک هله

 لسغ ید یدضج .رایدردن وک هبهناتسا هلا راذلا بوم وق هلا زوط یفاص

 (۱۰۷۱) كردا نابرج امناد بویمکید ناق الصا ندنخز نوشروق نکردیا

 لوا بولوا یک کیدید همج رخآ ینوک هعج یجنزوقط نوا كنلاوش یمهنس
 را یخ هد را یراق سورخ هدراوشمط هلوا موحم نوک

 ندنفرط یراساح هسم هدنسانئا نفد . رابدلبا نفد هدنکوا ینارح كعماح

 یتشاب كنسهارا وطنح oy یحلبا مان ( ازور ) ناردن

 یرایزاغ دحرس . ردیا لوس ینغیدلوا هن یبس كدارفو بوڪ
 یناتسرفاک هلحو یزکلارقو یس ردهسمک لوا تو هکرار د ندنرات ورد

 یسههاش هرق یبا . رداشاب دما یدیس یزاغ قا ریمد وا ب یدنرتت

 هع مو حسم نودا ناشیرب ینح اڪ ورق ندنتا ود ی رس

 هک ردو افح » : : هکیدید د كرهک هفاصنا هنس هللا لاحوو یدشا رلاعد

 یلارقرب ناشلا میظعرب یک لارق یفوقار . یدا یریزورپ رادمان كنلناهع

 .لدراو . 1 ناماو نما ی راد و صالخ ندندرد بودا لتف

 هتلود هننزخ بودبا لیصح یرلهمزخ اباق قللس ردقوب بودبا حتف یتکلم
 اب ا هڪ ههاركلا عم هد « شکا زامارا كلا ی ّه یر

 یدسا رات نوتلا جووآ جووآ هرزوا یتیم اشاب یدبس بوبلیوس رازوس
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RIDE (> BDیو ۱2۲  EDEجیب  DDE DUDE DDE DDE NEDE DDEده  NAE 

 نانطو ترتف هرجا رکسع . رایدرهتک هغاطوا هلبا دنب افق رب تسد بوشوآ

 ادج ندهننس ینسهلک كناشاب دحا یدبیس یزاغ نآ لوا نوجا نوسلوا

 دایرفو وغرب هرجا مالسا یودرا ادخ تمظع هدنرلکدتبا دیش بودیا
 «یرکسع یدنک كناشاب یدس . یدبا ناشن ندرشح زور اوک یاو

 یسودرا یبا مور كماشاپ كلم مزب یسودرا نیدو یسودرا یرحکی
 هن اما . رلیدتنا ماعولغ بوراو هنغاطوا اشا ىلع لاثم ارد رکسع ندنجا
 ارسحاو » توز یاس كسره یدوحو یشعل كنیدیس موح ص هراح

 بورک هڪ هسرادد لدرا هنسوب .یدتک ینارق بحاص لودرا اتفرفاو

 كس هد بودا بصن لارق لصانو زرهدیا كنج هڪ هلا لارق شونابمیک

 « زریرو باوج هڪ ههاشدایو ردا لیصحت یحارخ قالس کیا هسک زوکیا

 هغ | بوروک یلاحوب ربقح ناه . رایدلوا ناشیرب بودیا ناف سکه هد
 ر رب یلاوحا . مدلك هنهدنفا اشا دمجحا كلم هرحا نیعلا هفرط قرهلوا راوس

 « رداکب هنر ا هسلا ۳ نوکو هحوخ یا یدنک ندا ىلقع . مدلبا له

 هدنسهس#ل رهم . یدنا تصو قرهریغاح هتروضح ییاوغا هله بود

 میهارا ولغوا ینسهعطق نوا هلرتفد هلح یراشاط سالا هعطق زوبحوا نالوا -

 هناطاس مناخ یسهعرک ینسهعطق نوا « هکب دم هداز یدیس ین-هعطق نوا « هک

 مهسربلاق هدنابح « نوسلوا كزس مهسرولوا نب » بورو هترلاغا یتسادعامو

 كناشا ىلع رادرس یرودنک هدف بودا تصو هسد « نوسا وا هس

 یشعن اشاپ یدیس راناوجو ریو رانارب« ربمو ارزو هل بوراو هتناود
 ندو هدلحم لوا ناه . راب دنا اکب هسد « ۱ عیرد افیح » نکردیا رو ص ندنناب

 نکرک ندنناب یدسج كناشایلردیا راتفر هلتمظع و تاراد اشاپ لیعاممایریزو
 هله كردبا موتش ضم هلسهحهل قانشو هسد «. نوعلم ! یاه رفاک یاه »

 هلا باطخ هرادرسو یدلیا رارق هدیلاع ردص بوربو مالس هسلحم راضح

 هبوب یاب نوزوم یراناشد نید هلج هشيم « موناج نوسلوا یلتوق كانغ »
 یدم یاوعد نس !اشاب » اشاب دمحا كلم مزب ناه هدکدید « هلوا ناطلغ

 هد « هلوا رسم اکس ازغوب هکدلدهمریدلوا نوچ ۰ كلدربد مر ردلوا هدردبا

 یدص یاوعد هوا مشادنرف اشاب وق »۰ بارج رضاح هداز شواح ناه



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۰۹
 DEME IEEE ادتخب

 یخار ندعاطلس هللا یدس هدکدند زرەدبا یجهحرح بورك یرایا ی رس

 بواک رلهوهف لاحرد . یدید زکیدتا لوف هتمدخ هسرغوا ند یزب هل وا

 كرام نوکوب » بولک یاج كج وکو اغا ناسح یشواح مالس نروللوا شوت

 ندر اشا یدنس ناه هخ د « روسلک اغا ی اح یساغا یرحیکب ردن وکه عم

 هج اع نکردک وک « هزس ب بودا باترب

 هله كغاطوا هلل همظعل | .یدربعا هب د یرفاکوش داور وا رب ندنسهف را اشا

 هنیرزوا اشاب دما یدبس حالسرپ یرکسع اشاب یلع بوتاب هری یراقاقوس

 . یدتا رارف هسرداح هسزخ بورک هدرا هدر اشا یلع هدا موج

 ندس وف ود را رفاک ددم یاه بودا تباصا هنتلا یس۶ كسدبس سرع

 هر قرهلوا رحخ لاد : یدقوص هنحز نوشروق قرهراقبح یتساماقرام

 هلا رح یقاخ بولاص هراسیو نام ناه بودا دابرف هد كریدشتب تآ
 رادافق اما . یدقح هرشط ندنسهرباد قانواو یدلبا رامرات لاثم راموروم

 یوا ندحط« یره هح راص ر قوح ینمشد هدفرطهو قو و کس

 ا ای ررر ك هنلوق كنید بولا نودوارب شهاب
 هراب کیا یعدآ رب ناک هنکوا بولوا هرادغرب هباشاب نآ لوا ید یرطاشرب

 دول | مرز اهد مدا ید رب دلبا دیش یرطاش . یدقس هدینتسخو یدلبا

 حورح یخد رلهداز ك یحروک و نهاش كحوك یرادحالس بولوا

 بولاق هد ک رعم نادم لاح فو بات ی یدیس ربقق . رابدر و ناب قره وا

 نکرد ماروالا هنسهناخرکا یدیس .یدریدشتب سوحنم بسارب یاب جارس

 هنسهنیس كننیدیس- هلبلوح ناج یخد تآ . یداریکس هلجیلق ینآ رکسعرب
 ید یناطبغ كرک او بولاق قلعم هللا کیا یدبس رقف .یدروا هعد ىکا

 ید روکنان ندنرامادح نکریشاغوا نوجا صالخ ندنآ بوک هنزاغو

 هنیزافوب یک لجا رام ناطیغ كنء راج بودیا كنج هیاقب اغ هلیدیس نوعلم
 كارواب أ هرادغ یهدنلا . یدشالوط هنیراقابا ید یرابا رداحو
 . كروالدوا هلا نودوار فرح یلد وا نآ لوا .یدرودنا قلرادغ بوما

 ا تارشح یهدفارطا . یدلبا مرس هسبدروا هج هليا نودوا هنشاب
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 ًاباصخ هبهلج یدیس ناه . رارولک حالسرپ رامادخ هلرلاغاو دنول تاقتاق :

 یمهریرب ىب هلباجقاسب هسقوب ؟ یکنجهسقوب زسردک یهنوکود رامدآ هرو
 اشا ىلع رادرس ؛ ممتک هنا نوکو س رامدا كنود  زکسرزوت وڪف

 يا . یدد « مرد هغملیت یزاع هع ك و مرەدك همشادنراق

 هسزاع هع بولوا تشهدرب ریقح کا رارکت هد یزاع هعم مر

 درا بوراو هنغاطوا ادا یلع رادرس ندمکیدلس هدیتیدلوا تقو هجا
 مالک او مالسلادم بوراو هنسهمیخ رادهبزخ . مدنا لوزن ندنآ هدوباق

 ندکجهر هنجارو یدمش «كلدلک شوخ «كدلک افص مدنفا ایلوا» :هکیدید اشاب

 یلع یخدوا .مرباک ندمدنفا اشایدمحادبس یہللاو - ربقح هدکدید « ناسرملک
 ارقا كناثاب دما یدیس هکرادهتیزخ هدنکیدید « ردهدکلک همدنفا اشاب
 بالی بویلاق یرادنقا هکمکج یاب یسهزاکوص یهدنلا یدبا ندنتیشعو

 دول | شالت تافو یدلاق لاح یو  Eدرس دار ید را را_ راوا

 جا هله ناه . مدالک ۱ نوماقو شه ندنا رمّقح هکبدکح روس س

 ریةح .یدردن وک هتناب كناشاب یرلاغاما هلج بودیا رود یترارداج یرلاغا

 هللا ىلج لیعاسا نذؤ« دند ك هدر ارس ینادروطوا كداشا ید.

 هباشاب ىلع رادرس بولک اغا نیسح یداماد اغا ییعصم ینح کرو

 ك صاح یرادهتبزخ زب » ید اشاب . یدید روک اشاب یدس هرف ماطاس

 روتک راتبرشو هوهقو نوتوت هرزوا زمهببنت لدبا رضاح ییرلاغا جا هل -
 یراهدرب قاطوا ءهرکونص . رایدلوا ابهم یرااخا چا هل هغد « روس

 بوریک هبورجما ےدآ یللا قرق هليا تآ هرزوا بادا شاپ یدیس بولیجآ

 هنغوتاوق یراعباوت . یدشود هرزوا یزد قرهلوقرو یتا نکرنیا ندنآ
 هنلاکشا كناشابیدبس ربقح . یدبا لکد هنادع یشلک اما ءرایدر دلاق بورک

 هحنقیج هقبطب هقبط هقاطهن قاطوا هکر لایطب . یدبا لرحتم تیم بوک مدقاب
 مناطاس مکیلع مالسلا یدیس بودیا لابقتسا ینیدیس هدکر بذ شابات نکس رم
 هداد رارف هدنید كرد هروا بولا: كدع نو یدد هوا كرام را

 ندارو ناه .زر روتوا رب هک هدنتلا راوشمط . وپ معاطاسیدررس » « یدل وا

 نوکوب هءااشنا رادرس هدکدید « |هدیک هرابد یربغ رو )مدیا چوک بوقلاق
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 | سما دم ادم ان ماش سم ادم اه ام ناف منا تم اهن HYDE NIE NDE NIE NDE NODE NYA نیم ناف منا ناف همان ان حل

 . یدابا مالک متخ هید «یدیا كجهدبا لنقینس یدیس یدلاق زآ . لدمهدیا
 ی NE E اعا دمحا یدیس تداهش قیقحت

 3 لاو و لو و ندكدتا مو یترش تسد . مدراو
 8 هدراوشمط راو .ردهعج نوک و یلجایلوا مماج» : : 4 یدید کو

 . هلا توالت فرش رود لوا ندهعمج هدمعماح ب دش زاک ق ىس ەعاق-

 اهدرړ, هکلب . زرهدیک هنیرفس لدرا اریز . مالبق یزامن هعج رخآ رب نوکوب
 ینونلا كيدنو ژوقط نوا هد « كرك كهستک هعماج من هتلا . زبمالبق زامن
 شلاق« هالص توو رانوسفاب هتعاس اما مهدی معاطلس ربقح . یدسا ناسحا

 هدنلبا مور را هدکدید قو كنعاس مایلوا اشاب یدبس .مدید رانوسروک
 عر E لو مدد شمشود معاس و درج هدنرهش هنوصالا

 . مدلوت راو تعاس چوا هناذا زون . مدتسا رظن هتعاس . یدالشعاب تعاس.

 اشاب لع رادرس ردهعج نوکو وک تآ رت .راو تقو اهد » اشاب یدیس.

 یاب كوابرب ۰« مدراو هنیروتوب اشاپ لیعایسا هعج نک . ماراو هزمشادنرق

 هنآ نرکوب لک . مدروک شود یلجشوواب رب هخیکوب منالسرآ ۲, قام : هکیدید
 . نابدید هتک هینک نوا داب رفرابشک قوحر هدک دید هک هرز رب بوس

 ترصح مدروک ش ودر هدن هحیکوت .رابدک هی کسر هل سس یدس

  هنتسوا مشاب 2 یجیلیفو و یرارفاکوش ريق تورو سا رب رب هملا زر

 هرب ۰ ارق نشد قوج بودیک هلدرا هني یدمش هللاءاشنا . « یدید « وق

 هکوا . یدلوا راوس تاکرال: اف رک تا ربق رب هدکدید » دل رمتک تا ڑی

 هراقد صا لرههنکبح یرابلاخ بورک هنجما قاطوا ورک تآ هدکدشا
 نودالاط ه يدزوا ینناح يا dF هلغل وا لا سزافر یدیس . یدراو.

 ندقاطوا ترم زاو قدقلتوزاح تآ هدهسیدتا قرفتسم هراناف لزق

 هدوا . یدلوا راوس ul یروطر یوا ندا تام . یدمقح هرشط

 بو الرف هنما قاطوا هر يا یعدلوا بودا قلزاک و قلسح رخ

 3 ۲ ولو وا تضغ هراووشحالس بواسک ہرا شتا ید . یدرک
 مالس هنراسیو نیغ بوراقبح هرمشط ندقاطوا رخآ . یدروس هلا ماها
 هیاکر باک هشکرمت شکربت هکیدروک . یدقاب هدرا بونود نکردک بور و.
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 هوهف هزمشادنارف اشاب زمت یه « هر » هک ید د بورو لا شالت هاشاب

 .« یدمشوف كفدکت هوهفو » , اشاب یدیس نامه هدک دید « كرنك ترو

 هیبد « مالا یمکیثاب كنس نب یدمش هسقوب « كسرلآ یمیشاب منم نس
 ندنغیدرشاش اشا لیعامسا قف ناه بودا تاترب ندنر یراو باقع

 هدنادیم بیا دوهعم قاراقلاق هرزوا غابا بوتوط لاثم رپس یتیدصاب کهدننا

 هرزوا یسهحهل قانشو ناه بولک هنشاب یلقع كناشاب لیعاسا ناھ . یدلاق

 هدک دید « نوسمردار تزخآ و اند ¢ نساشاب دمحا مودیس موناح هه »

 فال سکرج هبد « ؟ ردقو : مرولوا یمشادنرف هلبا ترک ن » ۰. یدس

 راتفر لواء لونا هناتسر بویلیوس رازوس ریما نعط انوک هک هدوا هرژوا
 وروط یلعاط هجوف نالوا یعدق راب ندنرزوا رل هحییلاخ مشيرا هن كردما

 ناور هنس هدر ارس هلا یالا اور, یو كاب ی بولوا راوس باکر الا هنا ۳

 بولوا اج رب و ناذرک سو هتسدهد اشاب لیعامسا هدفرط یر . یدلوا 2

 تیم هدنسارآ یسامدن عیج بودبا ناپ یا ینیدالرضاح هفغوب ییدیس 2
 كىا شاب یلع رادرس 4 ردل وا یاخ لوس لصا اما . یدلوا لام كرحتم ك

 كنیلی رپ وک نمدنفا » : هدنروصر ما نعط اشا لععامسا هدقدراو هنعاطوا 1

 -؟ كسزعا لتق یاشاب یدىس بونعا تعواطم هنو اه طخو هنسراش رش صا 5

E Eن ساک تقی مش طخ اما « مدردبآ لتقف ییدنس نب هسلک يما  

 هد مرک یعا بو و ناما یک كبوك بویمریو ناما ردق هرذ اکا هن ئ 3

 لالمرب لاحو یدمش . یدشعا كلن زفال هڪ بودا ید رم یاوعد هسد

 با هدنشا قلخ بول ود هب ک ایر شلاح روز هدمام هحل وا عااو هلو

 هرکوص نوک چاقرب اشاپ لبعامسا یتح . یدتیک یراقوو عفو ۰ یدنکود ور
 هتشيا ردارب » هدمالک یانئا رادرس هدقدراو هسروضح اشاب ىلع رادرس

 نعط هد « كدعا لو یلاطوش نرجا شمراو هرس شا دما یدبس

 كسرريدلوا هع یرفاکوسش هر - اشاپ لبعامسا هدکدتا تاک هڪ زما

 ِ اکیا اداب ىلع رادرس هدکدید « رعلک یک یسینابز مج نامز ییدلک

 توملا كام زابره هکلب . روییلک یم یک ت نج كلم ابو ناوضر ۂضور ہدکدلک
 ف هد نس هت شا ۰ زیدهدیا لت قیدیس «ز یهللاو . رروط بولک کک



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۹۲
No NAE NDE 

 لرادرس بولک طخ یځد هرزورب هکیدراقروق قرهلاق راحان ید اشاب یلع

 امدقم ارز .یدلبا تع نع هنلتف كنیدیس ندهدرب سپ راحا مدد یئ

 نک هدقعر هدننورد هدكنوا یالوط ندنکیدما دادما هطاراو كنید

 ای اراشا لع همالوا یدس» . یدا زراو
 هسد « نوسلوا منی مان ناه » ندلحاو . یدروشالوط هدسان هاوفا ید

 . یدتیا مات ماها بوبالغاب لب هنلتف كنیدیس
 هاشاب دا یدیس وک هعج ر ريةح س ۾ ا كناشاب دما ديس

 ندو یز » هک راددروم اشا یدیس نکردا لوانت ماعط هل « مدراو

 رازشابک واب مزب زيت ۽ شلوا رضاح هکمریدلوا اشاب لیعابما یریزو
 بود « رخالا هالوا . )روک هداهراو ‹« نوسنالحالس « نوسنالرضاح

 كناشاب لبعام-ا حالسرپ بولوا حالسرپ هلیرکسع هلم اشاب یدیس ماعطلادمب
 بولک یسادختک رایجوبق كناشاب لیعامسا ناه « هدکمتک هندودرا ندو
 لعام هدکدید «۰ روییلک اشای دمحا دیس هتشيا « ناطاس» : هیاشاب لبعامسا

 هدامآ حالسرپ بولوا مدآ لام الام یجما كنغاطوا لاحرد هجشدبا نامرف اشاب
 ربا ا ود را ید اش دا یدرتس هرکوص زا , رایدزوط

 اعا یان بورک هل رکسع هورک یرحا ندنسوق یغاطوا اشاب لیعایسا

 بسا لعاب ی رلهحیلاخ مشيرا هرزوا یسهفص كغاطوا هاب راتفر راص بسا

 هرزوا قیدصارب بودا لورت هيد كهرد هتروا ندننا اشا یدیس هردا"

 تاف ناو یتسهع را تناوح بوعد كيلع هلو مالل هن بودا رارق هناسر

 « مشادنرق اشاپ لیعامما» : كردیا مالک حتف بولاق یدیس هدنجا رلتیکم

 « هلوا قح هلوا یلتوق هلازغ « كسشمنا تبن کمر دلوا ی نوسلوا قشع

 كمطوا یشرپ « ربخ » .اشاپ لبعامما ناه هدکدید « ؟ ردهن بیا یهدکنایوب

 تاق یرارادافق یهدهمیرا بناوج كنسدبس « یدید «.مدشعرتک نوجا

 لبعامسا ناه نکیا بقرتمو رظتنم هسد هلوا یهاظ تراشا هنن رک تاق
 لا بوکج مد هدنناب یرکسع كناشاب دا یدسو یرکسع یدنک اشاب

 لیعا ءا بود یک ندنسشاب یلقع بولوا مولعم ینجهبمالوا رداق هغمر دلاق
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 هدننل | بلح امد« بولوا مظعا رزو لیر وک هرکوص هنس چاق رب رخا

 معخو یدتیا ناسحا یتلایا هنسوب هنسیدنک قرهیقاب هنکیدتبا كنیدیس
 هرانا ید یاشاب دمحا یدبس بودا رادرس هرزوا كیدنو یاشاب ی

 نارکتیاغ قلوا یتوشوق هباشاپ یدبس . یدتیا ینوشوق هلبتاا هنسوب
 بوزک یرسرس هیرکسع ار هب لبریوک هيد « ىدا رادرس ی » بولک

 كيب زریکیآ بودیا تراغ ییرافرط كيدنو هریوط . یدتیا ريد اتو قوع
 رکسع ندکهکیدنو یدلیا ثکم هدنسارح هقجاغ قرهلا لام قلشورغ
 .ردوب یرب كنيلتق بیس هتسشیا . یدلیا تمجر اشاخ حتف الب ید مالسا
 تارب . رایدتبا بصن هتتلاا نرد وب بودیا لزع ندهنسوپ یتسیدنک هرکوص
 عناوم هګ هسد یدلاق اکب قلرادرس هدقدناوا نیست هلا اشاب ىلع هنساضق

 هلا مالسا رکسع هرجا لدرا هنب هرکوص . یدمرک هسیرتم بورتسوک
 اوکه هسد « وزعم ندشد و » ید تك بول وا نامرف یسهمرک "

 نکیا هدنددص كمهمرک هلدرا بورتسوک عناوم هو راک هک رطایطب
 رادرس بولوا دراو راغرش طخ هنتق یدیس هرک یدب ندنفرط یییریوک

 تروص رخآ . یدهدیا یبیغوط اهد . یدزّا لتق ییدیس اشاپ یلع

 یرلذیرش طخ هجا اشا یلع رادرس هیاشپ دحا یدیس بونیروکن دقح -
 هيد « ! لک هلرکسع حالسرپ كم وا ییا نامز کی دلک کب « تورتسوک

 هک یدلوا لصاح نبق هباشاب یدبس هبتم لوا رخآ ۰ یدردبا هیش هییدیس

 یدبس یخدرب رخآ . یدالشاب هکمتنک بولک هرادرس هابا مدا یللا «قرق
 كم . یدالشاب کلک فی رش طخ هاشاب دحا كلم مزب ن حدتق اشا دا
 »؟ مدیا لو هڪ هدلعوب « ردهالا لمس ق دهاحرب اشا یدیس » ید اشاب

 : کیدراررویب هبیدیس هليا هاسم و لاها بوبا راغنالصا هراف رش طخ هبید
 اشا كلم اریز . یدردبا هیت همد « لک هلرلمدا حالس ریو « هلک لفاغ اک »

 بنتحم هیافلایاغ ندهمریدتیا لتقو ندهتا سفن لتق هدنامز عیج نمدنفا

 كند اب » : یدلک فرش طخ رب هیاشاب یلع رادرس ضالارخآ « یدیا
 رادرس بوک فرش طخو هلک اخ قحسا یحاح . « كشاب كنساب « یاب



 یس همانتح ایس یلج ایلوا ۹

AIEEE WDE RAE HSE DVD NIE A RODE NAE ن منافع ARLE AN RAE RE RUDE NAE HAE RIE NAE DIE 

 بولک هدامآ حالسرپ هلراتکی یدک ندرسو روالدو روآ كنجو را رابد
 نهدنفا اشا دمحا یدیس یزاغ نوک و . یدردیک بولک اورپ یو كلاب ی
 بوییق ۰ رر بدلوا ی یلب رپ وک و رحا . مدتفا من » بولک هیاشاب دما كلم
 نالغواوب + رولوا لزوسکواو بیرغ كنس مدح لغوا .ماماجاق هناتسرفاک
 هنحما یروک كناشاب دمحا كلم بوشباب ندنلا ككب هسد « ۱ یناما هللا اكس

 اعا یدیسو یدالاق مدا قدامالغآ ید هدسلح راضح . یدالغآ بووق

 یدتک هنسودرا تج اتج هلسالا بوق اق .

 مت چ کس

 اغا دا یدس یزاغ تداهث بس لصف

 اشاب یدیس » بلح "ییاها « رابدلیا فرصتم هنتلابا بلح ادتبا یفوب
 هبا تیالو "یلاها بور دتا طض یلح هاشاب یدیتس هسد « ردلاط

 بوی لوبق یناشاپ یدیس بولوا تهجکیو لدکی یساشاپ بلح ینامزوا
 را تا اب هاتف ید انا ىد. رایدسا دم یراوق افا

 بلح هللا مدآ كقرق زوتوا هيد هزکسزُما لوبق نوچ ین .یدتیا ناسحا
 بوروس رلدسیرتم و رلرحتال هبهعلق ندلح مان وق لزق بودا هرصاح ینسهعلق

 باح بوتاج یراماط زوموط بودیا مطق یرلامنم تخرد هدیزک كی
 لاعاب دم تما ردقو بودبا رامیظع كنح كردبا هلاوح هرزوا یه

 الو رم 00 ا ینا فادح لیربوک هدانا یبنلوا ناشر و

 بوراو ندنیفرط نر حالصا ییامو ریلک تسار هک رعموب بولک هلح
 یدبس نکا هدنماننا تاک را تحیصن هاشاب دا یدبس لر وک نکرلک

 هرکوص ندهظیلغ موتش هلردما قلزاردنابز هبیلیریوک بواوا دولا بضغ اشا
 ینرارب اجماج بوکود فرطفرط هليا پوک پوط تابرض ینسهعلق باح هني
 ساویس هاشاب یدبس ندنفرط تداعس ا صالارخا نردیا مد

 .یدلاق عاضوا ییدرتسوک كنیدیس هدننورد كنبلورب وک بونلوا ناسحایتلابا



 ۵۸۹٩ مان راو د ءط یارحصب

 شواح هدنتلابا یلوطاا . شعوق هدنفررط یمهعلق هنید اشاپ دمحا كلم نمدنقا
 لعاسا یرزو ندوب . شما لوژ هنفرط یسهعلق هسرو اشاب دم هداز

 یسلاو راوشمط . شما لوزا هدنسغ تمس راوشمط هارابزاغ ی اشاب

 یرک۱۰ شما کم هلامث بناج اشا ناسح یراص یشادنرق اب شوابس

 ر ندنیدوب اشاب دمحا یدیس . شع وق هنفرط ناولاب رک ییاشاب

 نانس یماشاب طاراو . یدبا راو یرکسع مظع اما « شعوف هلامش بناج
 باج اشاب نسح رتذ هلبتلاا هنراو < نش#ا مارا هدل و یسەعلق سس اشا

 دارف هدننناح یسهعلف شوغول هلبرکسع نامرف اشاب شاب لاح ۰ شعوق هقرش

 : نامهم هدنفرط اشاپ یدیس اشاپ مهار نافیج ندقلیشاب یجناغود . شما
 نامهم هدنتمس یسهعلق هووناب هن اشا دم كحوک هللاا طاراو . شلوا

 شعم « شا ثکم هدنفرط رادرس هلیرکسع هروم اشاپ دمت مصخ . شلوا "
 اشاب لع یساشاب ساوس « شعوف هنفر ط اشاب كلم اشاب دمع بارم یماشا

 یک زو ء ناریمریم یعرکیو رزو ید لصاما ۰. شعوق هنناخ هسرو

 لع دادرس بودا ثکم هحشرالوق یللوق هرزوا یرارهش نوناق اول ريم ددع

 اکو تاق تق به رادتناخ نوا مرا ین اید
 هیانط بانط راعءلم رتجو هاکرابو هاکرخو همیخ بولوا لاثم ایرد رکسع تلک

 راو لوق ترد هفمقیچ بود همالسا یودرا قحا بولیروق ترج اتچ
 عج رفاک كم زو يا لارف شونابمح هدشالو لدرا » ارز . یدا

 هدن راکدر و ربخ بولک یرالید راج هدب اغا يلع ییطاحاف هيد « ۰ ردشعا

 هلدرا راد رارتزو هنج نوک ړه بولوا ناظلغ یراوک کا, ا
 لوقعم كمرک هنس یضارا ر فد هجنیلک یرکسع راتان» بودیا هرواشء هکمرک

 مد ران ک وا ا تک یدنل وا رات نوڪ چاق رب بول دد « . ردلکد

 یدیس بولک نورقم تداءس نواه طخو فیرش سا نداشاپ دمت یلبر پوک
 فتو« نوک ندنشاب ىلقع كناشاب ىلع . راشمهتسیا ینثاب كناشاب دج أ

 . یدتا هک فر طخ ود « ؟ ردکعد هل قسق هدکب یزاغ هل و هرزوا

 ددع كيب هدکدنکهرادرس رابره ُبولوا علطم ءربخوپ هداشاپ دجا یدیس
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 بل هلبا انوط رېن ید قلارآ وب . راردیک هب وشراج هقرالآ ندقدنخ هماق

 هلا رب ریوک چاغآ ندر ددع f بودا نارج انوط  ردقدتخ بل رب

 یزام هعم هدندرد . ردبارح ترد یعرکی یرلعماج . ریلیک هنشوراو یشراج

 . رد ( یبهاج دم ریش ) ۰ ( یماج راکنخ ) ۰( یعماج یلو یجاح ) : رینیلق
 تلکم یلوتروا هشت هریدنشو تیمهرک ددع كرم چوا هل هدنشوراو هرمشط

 تمش ید هله نیل ردقو یلاتسدب « راو یراناکد ددع زو چوا رد رلهناخ

  یعوز وا هردنمن ندناحودم . ردفطل یماوهو با « رددوح رم یماشا

 بض كرهش . ردقو تیام هنسهحغب و غاب  ردحودم تاغ یزارک ضاس

 هش .ردراو هد ( یهاکتراز كلدبرش ) هدنرزوا هرت هلاوح یصابرب هدنفرط

 را عن رم رب هدنرانک یر انوط هتفرط دارفلپ دبع تعاس 2 هب ع ا

 بولوا دیش هد رات ٩۳۳ .ردراو ( یهاکت راز كب ىلا یزاغ ) هرزوا

 رد وقدم همانا و
 لر ا وبا تورو ها ناجا لج ددر دنین هدم

 مدق هنک اخ ا را براص) هدتشالو راوشمط هدنسوشراق باح كنانوط

 را  فلق رارق هرات یر ل نعاس نی ندا توضأ
 هان وط رم هدد ی.هشالب اووا ما یعاشا ندنسهلباقء دارغاب بولک ندنم الو

 نود اسب ی ابا ندا نیدعملف ناب هوا غد دلو ظواخ

 ناردک هنتسارف یا طاراو ید یو ادل هتسهملف (راوشمط )

 یرکبسع نامع لا هدارو هدهکزام هتسو اما . یدهلزا لصف. یناصوا
 یرلهشا هاشاب دا ثالم ندا بولوا لخاد هلتمالتسو تح هنسودرا

 هلمج بولاق لام هسک ترد هرقح فراصلاو جرطادع پودبا میلست هراودنک

 هنن هدق دلاق وادی ادخ دمه بور و قالب هسرلعباوت اشاب یرلشاو هفوح

 قاحنس یبا مور بولوا فرشم هایراتح فرش كنمدنفا اشاب كلم رابه

 . لدرشایوس یراتشدق رسو یرلرب کا تحاس هدنراضفو

 للع هسوک ماظعم رادرس - . مانب راوشمط یارحصب مالسا یودرا نایب

 هلیتلاا ىلبا مور ۰ شا ثکم هدنتلآ راوشمط ٌةعلق هلیرکسع یاب هتسوب اشاب



 9۸۷ هردمس علق لاکشا

 یسوبق كنەعلق ما وب ۰ ردرلهاخهبجو هنیزخ لام الام یراچما كنهلق یه

 ریار, هری كنهماق جاوب . ردانوط رهن بلر, بل هقشاب ید قدنخ یهدنکوا
 رازاقوص ییهسمیک هارو ۰ راو یراپوط راذبص مدا هنجا رظان هبانوط
 مدآ یللا کره :ردقو هوشرت هقسشاب ندنسهخ ماماو اد ۲

 . راردپا قانارهکن بوریک هنگ
 ریش ) « ردعدق زرط هک یمءاح حتفلا وبا هدراصح نورد -- . یراعماح

 هلیمان هيد رع ریش « هبناطاس ۰ ( یعهاج یلو یجاح ) ( یعهاج هللادبع نب دام
 یملعتلاراد بتکمددعنوا .ردق وح یرلء رحج هدرلدحسم راسو یراهسردم

 ( كم یاب یزاغ هکر هدنرف تعاس ر « راو هکت دد چوا .راو

 . ردزومته
 تاغ هدنجحما هعف .رلرد ( یا یساغا رازبق ) ںولوا هناد رب یعامح

 راحت ید ددع ییا « ردزرقم یراماح ابوص هدهاخ یه ۰ ردماخ حرفم

 عاب یلوتروا هت هردنشو ترک وه كس هدنحا هعلق . ردراو نا

 انوط ینمز ارز نر یرکراک اما . ردرلوا یناقوف . یناتحخ  زسهگابو

 هماقوب . ردیلهشود كلهرید جاغا ایاربس یراقاقوص « ردقاناب هلغاوا هدنرانک

 اتش اما « ردهرزوا راح تدش هدزوع ماا یساوه هلفلوا كسکو یراراود

 ندنسوق هعلق تاق ترد ء ردلدتعم بولوا یلاوه امرکو امرس تیا یمابا

 یه بولوا هدامآ راناهکت « رانابساپ « ناب هدید هدنسارا وقره راناقیج هرمشط

 هليا راحالو تالآ عنصم انوک ك یب هڪ هدراراوید یور یهدنسارآ كنوق

 مظع یراناوا فلس هرزوا وبق لوس رظاب هنفرط یطاب . ردشلوا نز

 رب بوروا هلبا قوا یاوه جنوطرب هل زا . راشمصا یراتمالع هاک اشام

 : هردوش یدتمالعرب . رد رض بیج شمقیچ ندفرطرب ۰ شلد ندفرط

 بواد هللا نوشروفو قوا برص رب ندرب رب یرلرعم هشوکراج هناد چوا
 یرارزک ناولهب ددع ترد هرزوا یسومق هملق جا اما . راشی وق هصا ید ینا

 . ردقلناوم بح راک ا

 « راو یمیظع شوراو هدنبونج بناج كنەعلقوب .  ىشوراو ه رشط
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 نت AE میم یصم

 ناخ ناملس الاح . یدلوا یا اف بولک هحتاف روضح هلبسەدژە حتفو

 یرح «یب یالآ ۰ رد تحت اولریم هحهقتشاب هدنتلابا ندوب هرزوا یر رحم

 ددع كيب ترد هلج هلیرکسع كنکب و یرلولهبج « راو یسشابزوب « یسیشاب
 راردک هنو اه رفس یرلودلوا ا ۰« رولوا یرکسع حلسمو هدیزکو كاي

 یعرکی یزامش كيبترد ۰ مدروک هدراکنج شاحرپ هج یرانوب هک مع ادح
 ردق هرذ قاراقح تمینغو فاص بورک فاص نو وق یثراق هرافک كم

 طاراو < ردراشل آ رلکلح نداشاب دحا یدیس یسهلجو ردراشمهمر وحرو

 لیدنتسوکو هردو هدمور راد .ردراشمایراقلق | زو هغ یغد هدنحتف

 « راو یفارشالابشت ۰ یمالسالا خيش . ردقافآ رومشم یرابزاغ یراقاحنس

 «یارف یلل" زو چ وا .یزادزد هعلق بولوا اضق فیرش هلیسهباب هے ا زویجوا
 ۰ یناغا جارخ « یماداو وو رهش « یرادرس یرحکپ « یریادختک هابس

 ۰ یسیشابجهبجو یشاب یجم وط ۰ یساد تک رهش ۰ یرلاغا رامعمو بستحم
 . ردراو یرادحاب

 -« هدنفرط دارفلب هدنلحاس یره هنوط .  هردنمس هعلق نمزو لاکشا

 هشت راو داهرف یراخا عج بولوا هعلق ات هدشارت كنسرب هشو ا

 هک اقح « ردشملوا دمآ رس راود رب منسمو الجم بوقح ندرامعم ا

 4 ردعدا كس ترد لماک یعرح رادام bi ردناتم دسو ناصح نصحرب

 هرزوا موج دصر یرلهلف ددع ییا نوا كن هءلق « ردرامظع هلق زوتوا هله

 بود نارود زودنوک یرلذکلوک هلراملع هرزوایسهبق كنلقره .ردشملیا
 نوا هرزوا باسحوب «رولوارب تعاس هدکدلک هنید كن هلق هدنناب كنهلق شاب
 .بولک هند هلق کا نوا هدتعاس ییا نوا یراکلوک كنراملع هلق ییا
 را الفرم ۲! ردتعنص سو بش ءرؤاوا ماچ تعاس ییا نوا

 .ردندب نادند ددع كس یبا هلج « ردرلهلق یلاع هشوکراج «ردق یدق

 قدنخ قیمع تاق ییا هسا هفرط لوا « ردهرق یفرطرب «هنوط یفرط وا
 .ردشملوا یک هربزج ناه هعلقوب ندنغیدلوا بارب بل هلبا انوط رهن بولوا

 « راو یرلالاب “هلق هدنرزوا هکردهدنسهشوک یرانک یرهن انوط یسهعلق جا



 یسهعلق هردنمس 8۸

DAC NSIS NIE IDOE DIE 

 . راردبا تالک هجراغاب و هجرص لزوک بوییک یسهسلا ىلدحرس یسیلاها
 با راتآ ندقایآ یاواروم بود هلامش تمس هشب بوقلاق نداروب

 تاغ هحک لوا Ul كدا تکم هلزم راهمیخ درام كرېو . دک

 ندارو . ید راو ها كوب روا هدریقح ارب ز « قدلوا هرزوا تریصو

 .ژدلک هنسهبصق ( انیدوفب ) هلیرانک یره اواروم هلامش بناج حابصلا ىلع هني
 ندنآ . قدشمزا نکرد هتسازغ طاراو امدقم دس . یسهبصق اسدوفب

 « قدلآ لزن» هدن ( یبهقنالپ اشاپ نسح ) بوک ین ( یسقالپ انجتالپ )
 بولک زسرخ رب هنب هد « یدتبک بولاج یزمآ رب زسرخ هدارو هجیکوب
 یعارح جاقرب هجنلوا درم زسرخ بوروا هليا نوشروق نکرالاج ینآ رب
 ددعشب ادخدح هدقدل وا میفع كنج بودا موم هغلا ینهشال كزسرخ

 تقوات بولوا حورح تکم رب قجنآ ندزب بونلوا لشق ید یارح
 ز رتشقک دن میذعر وب ؛ قدقیخ تمالس هحابص بولوا رازب ناکد هرس

 بولوا حالسرپ هفرط یراکزور زارب و بولاق ندارو . قدلق رمز اما

 رضاح كرهد هزوک رالووارق یزمهعب را بناوج بوشا یرانمرواو ربیا
 . كدلک هنسهعلق (هردنمس )۲ و دک یشاع

 م شولا نال قيم ندزللارف برص یا بر یخ هود
 لغهبجود لغوا قلد ندنرللارق برص هنب هدعب .راناب هدنندو کسا هک ارق

 اب رقا تحلصم یار, بورپو بلطلاب هناخ دی زباب مریدلسب هلبا حاکن یی زیق
 تواق کو نا را رص هن هدم .یدلوا هلام هدنرلارآ ندنراقدلوا

 هرکوص .یدلبا حتف هلبا وزاب توق ناخ دم ناطلس حتفلاوبا تاذلاب هدکدلیا

 بولوا رسا هنمشد كب یاب ندنساسا ناخ دع ناطلس هدکنج رکید یانثا

 ینسهعلق هردنس لدب اکا هدنمشد هدکدتبا بلط ندنمشد یب یاب حتفلاوا

 صالخ یب یلاب یزاغ بوریو هنب یهعلق حتفلاوبا هني رزوا كنوب . یدهتسیا
 یلارق هدکدتا دازآ و رسا یودنک هلزکسع كس ناسکس هتسلوا هدهسیدتتا

 هلارهف تسد ندنمشد ار هاوخ هک ود « هکود بوداف هدنسهعلق هردنمس

 یحاتفم هعلقو یدتبا حتف یهعلق بوبوق هدنجا دورع شتآ یهردنمس علق
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 امامت

 یرلامم تخرد مظع بوشآ نیغادریقاچو نغالباببرشاب هدنداروب .قدلوا

 یا ارو اک ی ره انسار هدنخابس یذب هلرءدا نیس

 . رولوا طولخم هسرهن اواروم هدنتلا یسهعلق لکنا بولک یرب ندنغاط

 هحالا ) یر هدندارو و هنلزتم قاراح هرکوصندکدک یر رم ون

 . كدلک هنسهعق ( راصح

 یزاغ بولوا یمانب كنب رالارق پرص --. یسعلق راصح هحالا
 یبا مور هرزوا یریرح ناخ ناماس . ردشلدا حق ندنفرط راکدن وادخ

 « یسشاب یرح < یک یا توا یت یب قاحنس هحهقشاب هدنتلابا

 كنکبو هلی راولهجرب هدا كيب چ وا كمالسا رکسع وب ۰ راو یسایزون

 هدنسهعاق « رداض قل ها یللازو « راو یرکسع كس ج چ وا هله هل رکسع

 ساقا جارخ ٤ یرحکب ی « ینارف ددع شمت

 رب یسهماث . راو یسادختت را « یساداوو و ست یرادجاب  یسنحم

 شملماب هلشاط ضارب « شاط هابسرب هدیسدسم لکش هرزوا راب ار

 جافرب هرجا یراتصح « ردشء وطزو هارخ لمس هدهسلآ شقنم « ننه

 یسوبق رب « راو ینوط یکیارب ۰ یمهناخهبج یرادقم هیافک « یراهاخ ارقف

 یسلامشو برغ بناج كنهعلق یثوراو . ردفودکم هب ض بناج « راو
 هرزوا راغاط قاآ یقاریوط ینفرط « هرجا زوا عساورب بولوا هدنفرط

 یرلهلس یارسو كب . ردهلم زوقط بولوا شلوا هتسارآ هلراغاب ایارس
 راکدن وادخ)مدقراک هرجا وشراح .راویدباعم بارح زوقط . ردبررومشم

 ءیسهسزدمرب ءردراو ید ( یمهاحیبیال ا) .ردکلهنىزا هناباباب ۰ ( ییءاح

 ناخ دام هکراو یسانشور مار و ینایبص نا جو یسهکت يا

 اما « راو یراناخ ناکرزاب کو سغ ددع چ وا . ردفقو هعماح « ردی-اش

 ردلکدن و رومعم اما « راو یراناکد ددع یللازو هل ؛ لکد لئوشروق

 1 صءب , راربشاط قادران یفااق رودم کوو شملسا ندسح اغآ اب 4

 ندنو هدنرازاب و وشراح * ردقادراب هجر . راروق بارش اکوب .نلیادح مس

 « ردفیطل یساوهو بآ بولوا قوچ یسهحف و غاب ۰ ردقوب یعاتم قوج

۰ 

1 



 eA یراصح هدرو هووول

 نانلوا لیصح هدهدن | ءهب ( هبارپ ) بول | یلام ید نداروا « هنسهیصقدنیلقت
 .تدش ینسالباب هارب بولآ هلراضصو هبعرش تح هداز اشاب نالسرا لام

 كبناغ بوکسا كرهدک هلاش تمس ندارواو ه لیربوک قرهشآ هدراح

 .لدلک هنیراصح ( هدروب هووون ) بوک نر لوو بوشآ یهنتشرپ
 ناخ دام ناطاس هجوق هدنح رات ۸٤۳ س. یراصح هدرو هووون

 لسمو فاعم هدنک اخ یغاحنس نیت وو هدنتلابا یلبا مور « ردشمنا حتف ین

 دلو یارک بودا تمدخ هلا مدآ رو. a ینما هاشور تالقا

 ندنیهزرعق . راو یرارامط شوموک لوق وا الا . ردا مازتلا هبهقآ
 هدنرروضح یعدنیما ؛ راردبا ماست هنما توراق.> ی هوح رام رح

 هدننامز عیار ناخ دام ناطلس هدارو ؛ر رو ین یربملام بودا تخورف

 صلاخ میس هلیسیزاب ( هدروب هوون یف برض هرصن زع ) بوی هل شیا هنا رض
 بولوا دودسم یسهناخشرض الاح «رد لوا كلام رقح هکردراو ی

 فرش هیلح یلهدروب هوون ؛ ردینما یسهناخشرموک مدآ مان یح یلکیالس

 دل رهشود یلساکرب ندعم و .ردیاک ندعم یدنفا یروهط سام عاش ییاوم

 ؛ رداضق یلاع هلیسهاب هغ ا یللازوب ید یکاح رب . ردرامدآ اقنع یسلاها

 «یرادرس یرحکی ۰ یریادخیتک هایس « یلارفن ددع یعرک ۰ یرادزد هعلق

 . راو یمادختک مش « یرادجابو بسنحم « یماغا جارخ

 دارم هد ۸٤٤ ۰ كدلک ء ( بوکروا ) بوشآ راغاط هلام بناج نداروب
 . ینو شروق ) بونود یریک هبرغ بناج نداروب ۰ ردشم هیا حتف ینا ناخ
 هلیسس هاب ج یالا زوو ردرپ مظع ردنب رب هبصقو . لدلک هنس هیصق

 . ردقلا داو وو یصاخ یب راصح هدنتلاا لیا مور . رداضق لال اطسو

 « یهاحر . ردرلهاخ روتسم هلارصحو یتهرکو ىلاي ددع یللا زوکیا

 < ردراو یماسبلک مظع ناریو رو یناکد ددعنوا « یاخ كجوک ددع چ وا

 .نداروب . ردراو یرایز ناطلسریما هدنبرق یرلناخ . ردرایسب یسهحغب و غاب
 هدنعان ج وا ید ندارو و هنس هب رق ( هحفالب ) هدنعاس ترد هرغ بناح

 .لصاو هنسهرق ( لقاوق ) كرهدک اهد تعاس چواو هنسه رق ( ناروتب )
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DE DIE DDE DUI DIE DDE DIE BIE RS RSE AE 

 نورد نکل .ردراو راغاب هدهدنرزوا كلراغاط « بولوا راغاط یلەلاوح

 زکلا . ردقو هراسو « هناخهح « راو یراوا مور ارقف ردق زوب هدهعاق

 ۰ ردهدرهش یعاشا به تارا .راو یسوف بارخ رب رظان هرغ بناج

 تود ددع زوب زکس كيب . ردیدومیو مور هلحم زکس ۰ مالسا هلع یتا
 انارس « ردیک شمشساب هنغاط هعلق هیرزوا یرب یرب ةکردرلوا یلغاب یحاغا
 ۳ رر لورو ناغاقو ترک
 مور ناحا س نافراع هرهشو . ردرالو یلشوفو ششاو قص یرافافوص

 تود یرلغاب عی یک هسورپ ارز . ردراشمر و یتمأن « هننورب :كحوک و

 یتاما ر رح « رولوا یمیشیراو كسا راطنق كس هڪ بولوا یلجاغا

 هسورب ناه هدیماوهو بآ « ردیتموکح مازتلا هجهقشاب هدرهشوب . ردهم ربا
 و سا او سا نطو + واق یا ردع لا ودك

 . رد رارومش» ( ییماح اغا یوم ) < ( ییءاح راهدد )۰( یعماح عاد )

 یا او نسهکت یولخ ) رب دی رلدحسم هم ددع ك ادعام ا

 «راو یناخرب . راو یعامرب هدنکوا ینارس كناغا یمو ینابص بتخم ددع
 شقنم مشبرا یاحود#م كنبانص . راو یراناکد یرادقم زو هله

 ریرح لوبقم * یراهمرقم یلواخ . یرلکلموک ما یلواخو یرارکش
 توافق دنا یشاق مصهر لک ر کرولوا یز كنو ققر راک

 . ریلک مهرد نوا کلموک رب یتح ۰ راربردنوک هرلهاشداب تیالووب تیالو

 .كنقلخ . ردح ود# ید یرافشراح قاشومویو ضاس « رولوا یرلزب یلالح

 الاح انوکرب هدنرلشاب كنساباعر . ردزآ یرامالسا بولوا مور یسیزثک!

 لاش بناح هرزوا یر یرب یرلهاخ . ردراو یراشراص بو بیرغ

 ن.نمو عنصم ددع ید . زدرطان هوص هرق یراح هدارح نالوا هدغو

 راطتق شب هنس ره هکراو یراتروع مور نیکنز هباغلاتباغ « راو یرلا سیلک
 . رارریو یرشع رب رح

 ندرانک هاو اغا یم بولآ ییرلام هرخذ كردبا اشامو ريس هدیارو

 )ھا راتآ نوک اا « قدقبح ندرپهش قرلوار هظم هیباده



 ۵/۸۷۱ یمهعلق هدف رب

 بوییک رهبقانیرویس یک یراهالک یجناتسب ندهسقوچ یراتروع كموق
 قایش یسهلج . ررزک ته هرخسم « ناشیرپ یروسک .قیجا یرازوب
 ۰ راروشلاح یک داهرف هدقسجو تفج بویک هلوطو همقیص ابع ضاس ی

 . كدتک هتساضق ( هحیفرس) یرلبا نداروب
 ( هنسهعلق هحیف رس ) بو یوصزب ناک ندنرلغاط هتشب روه نرد لزا

 ادم مند تن ت منا تان حس

 . قدراو

 ندرامور یو . راربد ردنوطالفا یساب س . ییهعلق هحیفرس

 یصاخ مو فاعم كنیرلاشاب یجاشن بول ناخ دیزباب یو هلا وزابروز

 فی رش هل تس هاب ها یللا زو . ردفع f یسهداووو . ردشمهلبا

 یرحک ۰ یر ا هام س ۽ یار ددع یعرکب ١ یرادزد . رداضق

 نایعا . یساغا جارخ + ۰ یاد حت3 رهش ۰ یرادحابیو تبسم ۰ یرادرس

 اب ۰ زهمریو ام هربخذ ۰ زبیصاخ اشاب یحاشن زب »  راو یفارشاو

 یهاشداب ا .i كدر دتا دق ههبعرش همای ی رلصا هدن رلکدتا زارا

 ءزس رایدنفا یضاقو رانابعا رہشو یرلرادرس كولب یدب هکزس» : هکردلوا
 فیلاکت عی هلغلوا یصاخ اشاب یحباشن رہش سفت بودیا لمت هلهضرش صا
 . « زرسهدنا دامعا همش رش تمالع بولر هوش < لا قو فاعم ندهفاش

 هراب رب ندرهش زب « نوس-همریو لاوز ههاشداب هللا » هنرزوا كلوب ربقح

 نربلا هتلاو « « زیرتسیا ام-هربخذ ندارف هلح اما « زاعوق هرهشو «زبالآ
 هد رش "یدروم « یدنفا هر » رخآ بولوا لاقولف هڪ . مدصاب قاآ ود

 جارختسا ندربتعم لحس یتروص یهاشداب صاو ینضرع كن راکدعا تعاطا

 «. روک هد نس زردیا لیصح ام هریخذ هج بودی زب ریو هزب بودیا
 كوي رو هاشاب | لو يا ندارف هل و . یدلوا اکر عم هڪ «مدد

 دیقم هنساشامت رهشبوردن وکر امدا هنلیصحت بودیا نینعت مدقترجا هز هقلآ
 . یدلوا

 هدنرزوا هتش كچوکرب یرویس « یلقار,اوط - . هحوفرس هعمل نیمز
 كسکوب یناجیکیا .ردانعر روسرپ انب ریکراک یدادش لکشلاییاث شلوا عقاو



 انا

 ثكیاطاس تادلاب بو وق 3 ا ر لو رم سد دوو
 جات « همزج ؛ هداحس « یفیشاق مظع رب كنیرایدنک هدنفرط ینداعس
 نردا یحاغا ورس هد لبا مور . راشعا هداما یرامودق ۰ یراملعو

 هدرابد رب ین. هکراو یحاغا ورس رب نوزوم جراخ ندنرب هدنجوا شاب

 هامف یهاش راع ترایز بارا و مادخ نالوا هدراونارب ناتا وب .مدهمووک

 تک یادم ارقف یئاشا . راردیا خاور رپ یهرخ بودا راثن راهزا

 رابالود سترتلا ىلع هدنفارطاو باح كت نادسو . ردناشب ورد هناختامهم

 یراتسوب دلربقفره هدنرلکوا شلان شلاب هدرک دتشم هناد ررب هدنکوا
 ` عاصم هراب رازه 4 روشلاح هملع کو یر یهو روروط شعهشود

 هدنام كنادبموب ؛ رار تک بونا یللوکشاکو هتشدرذ « ناکوج « راقب شاق
 درب ا یرب یه هکردراو لداکو نادعمش لاثم ضلاخ بهذ نوک انوک

 کرا 9 نادنم حطسرپ جراح ندنادمو . ود ران هعشع س یک فو فح ۰ دوو

8 
 ران اح برشم ىلا لاح هیس ۳ هه رب رسواب نک ۰ شع ء ردری ادو

 یه كەسا لاوس ندنرالاح .رلروروط نالانو نارک هلبا هدهامو تضاد
 : ردیلباب كلکرو یربسا كنادوسرب و یک كغابرب یرب

 یلست شما هل لار لوق رره. ىلج هدنتدلبت هلاغ ناهج قال
 یئاتکب كلروت اع یتسهف بودا جرخ تفتص انوکرب انب داتسا هخیطم وب
 یدح كناشاب نالسرا یلهماب یحاص كنتارمخ هناتساو . ردشعهزکب هنهالک

 نامهم هدهناتس وب هدنردق “هلل ۳ ۱۰۷۱ ) رقفو . ردکب راقفلاوذ

 عادو هناتسودو ابحا عی ندنآ . مدیا راشح زا راناناحو ناح بولوا

 « یلهناخ زو چوا . كدلک هنتداضق ( لوک یراص ) هدنعاس (ع) بودا

 .رولوا نک اس هدنوب یسیضاق لوک یراص . رد وک ىم احو ناخو عماج

 ردیصاخ ناطلس همطاف اضقو » : هکرلیدد بولوا مج هرز یدلاها دنک وب

 بولوا رومأم کک پوط هدنرفس ودرا شوج .رداضق كحوکرو

 اب هریخذ ها كرب شب نوا كردبا اجر هد « كلبا فا هزب «زردک
 و . كدتسا لوق . رایدروط بودا تمدخ هزب هدردف لواو هاشاب نوجا



 ۷۹ یسهیکت اباپ یم

 ندنسجآ ناح هدن . ربا | ندنس ىلام یهدغاطو بودا سح ی اشا

 ماج هتشيا هلشیا هلیوا هنرشود هن اکس .مدلک هزس هدنب بوب وق هبیرت یمشاب
 كربضاق كزس به . ردقو كحوص كنس » واب . مدد مئا هے شا

 . راردبا لظ هاباعر رلیضاق هلبرانذّوم تالو .رو رو رتفد رانا کردوج وص

 تیکیآ قاب . هلوا ماع تربع هک مءریدلوا هلبا لاحر, ینیضاقوا هللاءاشنا اما

 دوم هدلوناتسا رب » ولا . مدد قوب یقح . یدد « كسم زملس یی نس

 نداغا یلع ییما رک ہرکرب اکب نس ہک میملکد ونایجتبرش هدنببد یماج اشاپ

 یارب هيد مدليب زونه .یدلک هنیرب مناج هدکدید «لدرو ىلا فیدغاک محارخ
 لیمحت هرکراب یخ كوبجوا نآ لوا بوس ماعط . دشو وا تحلصم

 ینرف بوط نوا, یلطا بوط لا قوس و
 ددع قرقو ینوتلآ كيدنو زوکیا ربتصو نوتوت کوب رکراب نواو هفدق

 بولک ردق هبابوا یعاشا هلم ات ۰ یدرو هقوچ ایص قانوط رر, همعیاوت
 هدنربح < .یدلاق هزب هلس را رکراب . یدنود یربک هلا لاصاا همم اوت

 . رایدلوا رورسم هدمکیدر و یرلهقوح هدهرانا . رایدلاخ

 رب و ا كو چوا هنر ها و رب هاب | تاید ندرس و ادخ دم

 الوا . قدلیضوط هنساضق قاجوب یرکا ندارو ۰ قدلآ عاتم هدردق كوب

 قاجوب یرک | بوباغوا هنیراهرق یللدا « یرازاب هبنشراچ « یلیک یلهجکی
 . ردیوک ناملسم یلناکد جاقربو یلماجو عماح «یناخ زوب . كدلک هنسهیرق

 نکچ یرلپوط زیب لاب هدرفس نيح بولوا ناک پوط هل ایعروب
 ۱ . رارروس یراسوماح

 . لدلک هن ( یسهکت و هاکترابز ناطلس اب یم ) هدهتوا ندارو

 یلد بولوا ندنسافلخ یلو شاتکب یجاح زبنعوب -س . یسهیکت اباب یم
 . ردشملدا لوقو دخا ندنو یرتف زاهح هداباب رمد نالوا نوفدم هدنامروا

 یدننک تاذلاب یتح « مدهمروک هدم و مور هک عساو یک یسهکت كنو

 ةبرتوب راناج ضم ۰ ردهدوسآ هدیلاع ةف هشوکراچرب عفترم یرادوجو
 رلک اب نوک | انوکو یراح+ست ماما کیا نوا هشراراودو رد كراونا رب



o VA:یم همان > ایس یلج ایلوا  

 PDE PIE DE NDE NE دیه AE AE دو PE HEE PDE 1A در

 « یلزوک هرقو یلقاحسا جاغا هراق هداس . مدشالوط یراهرق یلتم

 ناشکیوط زب» كردبا ولغ ءزعرزوا بولوا عج یسیلاها كنرابرق
 كنج ولبخ ود « زیهمریو ام ریخذ زی . راو نصرا صا هدمرالا زب ی رکسع

 بولوا حورح مدآ نوا یخد ندرانا . رایدتیا دیش یدیکی رب ندزب بودیا
 هلوسر هک ىنمدىش كزەدىا SSH هاوخ ی رامدآ ددع شا

 زوبجواو یساہ ناق شورغ كم چوا ندنقلخ ارق هراپ چوا هدزمکیدربتک

 . هفوشارف ؛ رادروق « راکس هرق راف ندنآ . یدنللآاچ هرخذ هقا

 دنیلق هبصق هنب بوشالوط ییرلبرق یلج نسح كوب «هجتوغول « وللودنوس
 ا 0 ا ندا ترا قر یاس هدنراغاط ناش .دنراوج
 هل ربقح . یدلاق بوصوا لیصح ىلام كنارق نالوا هدراغاطوا هلغلوا

 ناشهش هدتعاس چوا كرهشود هنيو تآ هلعالغرب زکلاب بوقارب یراکهدعاب
 . مدقبح هنغاط

 : کیدید بولک رفاک یلاط رووان رب هکهدزوک ینا -- ریقح تشذکرس
 .مدلک هزمتسود مز . ربقح « ناسرلشبا هل راغا طوب نس كروت هرب »-

 هدایب .یدید مهدیک لک كرهلک هنب بودک رفاک هدمکیدید « كرک مهسشولوب
 یلهرح ىلا زوبتآ شب هدراسیو نیب نکردیک هرجا نامروا قیص بولا

 هدفرط کیا . مدک ندنجما هرفک یلالاب زوواو یلەجنابط رج وا رمشکیا ی
 هاب رهش رتسانم ۰ یدراروسدبا باک یرارزنخو نووف ددع زوبحوا کلی.

 . یدراروب بوک رایزرت زوب هج یراهقوچ نالا ندنریانب رولقسام
 شورطم یلکلی ینمریق « یللب یثابرب . مدراو یرابا كلرهدبا اشاع یرانو

 مدلوب شوخ  ریقح . یدبد كدلک شوخ مدآ هرب بوقلاق هغایا زامش
 . یدید كدلک لصن ءراغاط وب نداقروق مدآ هب . مدد مدلک کلام رلوکو-

 کاران اما .زالوا مولوا هدننید اسعو دم هلک هلغاا « مدیا رقح

 .یدلاف هغآ او وا ا ام هربخذ هدرایوک نالوا هدغاطوب . مدلک"
 یخد ن .دلرک هسید لام عنب یفاق اشاپ دما كلم .یدربو رتفدیضاق ندهمکح-

 ۰ رویمریو ضرع هسیا یضاق .كرك هسیدیرع كنيضاق یلاق جنید مدمالا



 9۷۷ یلوک هب مک

 اسمش ماش عدم اش اش ماد داد ماش منا دم ناف ستاد منا منا نان نا ضمنا نمد

 لادنص بول آ نذا ندنیما راداص هل نوکوا . ردراو نوکر راردا

 قاشوع هج راک رو هلرثءآ لاتحو هل رح هدهربم یور كرەنى هسراهاقو

 ینجا نانلو رضاح هسرزوا كلوب . راریریو رشع هما تودبا دص راقلاب

 تالو تیالو كەهردبا هرومالص هللا زوط بولا یراةلاب یراناکرزاب

 دارم ناطاس یتح : رارید (ینوک تسارب )هور وکو . رارروتوک
 دما تاب ین ندرلقلابو نوا ساح تالا هعبار

 ن نح هللا لو اب رج نوع كتسده اما . ردو( رون دا فطلو

 . رباک هوا رشللا یر سه كسرالاب هلروک و نازاس . ردبغلاب الا

 اق تاذلاب هکردراو یسهبکت اباب مساق هدنرانک لوک هد رسک
 . ردنوفدم هداروا

 راک لوک كره یراق لک ووفق رک یا یر
 ور ا ندن ا . ردییوک مور كوب . كدلک هنسهبرق (اتس )
 هدنرزوا هوکرب لەت براص یوکوت : كلدلک هنن هک ( نارببص یاک) ندنآ

 4 روهالب) لوس نداروا . ردن وکسم هلبا یراناین سرخ یکروک فاص

 یلەناخ یللا زو هرجاعساو یاضف رب . مدلک هنغجهبصق دنیا ندنآ « هنسهبرق

 تسرس كنانا یردق یلدا خوط بواوا لناخرب و ناک رکود ما 8
 یهناخ زوکبا ۰ لدلک هنسهرق ( رالبق) لرهدک تعاس ییا ندنآ .ردتاعءز |
 بولوا کراس هده رقو یدضاق یرازاب هعمج . ردس وک ناملسم لناکد جافرب 8

 لاغلاق الوا .مدزک یرلهرقوش بولآ رتفد نوا اہ هبخذ ید ندنا

 هداباب 2

 ا ی

 .ردمور فاصوب .یسهبرق كتبو هرقوب ؛یسبرق نوک نسح .یمسهبرق یسابوا
 هح روف ندنا .ردشملوا نيز هلبجاغا مداب یرلغاب بولوا فطل یساوھو با 9

 به رانو . مدشالوط ی ترک ا . نخ ریمد ءاووا ۰

 ١
 E ا AR r دابا هع 8

 رایج زب * راک رک لاف رج یو ن 6 ا كي هرقل
 6 هتشس وعاراد < رلهلس ۰ رانا روفوح کز"

 «یلهشتنم ؛ یلوج ا « رادمحا هجءهرق « یلدامت .رایساود « یلکد ءابوا یا 1



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۹
NOEییهک  

 ارقف . ردنادناخ یلنایلو یارس تاق تاق یزرط لوبناتسا یرلوا . یدوهم

 نهشون .ردرطان هلوک یراوا لج . ردهناغ زوي كکبا ربارب هللا یزلوا

 یراقاقوع اما . ردشاوا عقاو هرزوا رلابق هدنسبخ بنا كاوک هملقو

 .ردزالباخ یسلاهاو ردزآ یعالسا ارز .راو یتکمرب زکلاب . ردقجهراط

 یر ۱ + اا اوا تولوا هزژوا یی مور یراتانل
 هد « شمهلک هزب مکاب كسك | زکتربسح زمشمهمهلک هزب یاب . ردشم
 فیت ها 9 قوذ لهاو لوضف رونیع عبطلها تیاغ .راردبا تالک

 زوک . راشیآ هدنماا اتش . لا ندلوک یوص هدنرانک لول یرب زراو یماح

 ددع زو . ردلکد جاتحم هما ییاخ و لوک هزجما رهشون هدنمانا

 همسک یهارهش میج . راتاص هبلاق و ی یا لوک ناف یاد

 ساباپ یسیرجا . ردراو یرلاسیلک ددع شم . ردیلمردلاق الحم كابو یلایق

 e قوحرب ندرادد راسو ا ردولوط هلراد لوپ هرتمو
 کک ا ۱ یلەجنارف ضام و یتهرمش . راویرلغاب ددع كن جوا هذن راغاط

 هکرولوا یرامالغ مور هوا ندنفاطل هداملاقوف كنساوهو بآ . ردرومشم

 رررح یربره هکراو یرازبق هبوب تیاغ . زاملوب یلثم هدنسهرب رح زقاس
 .كناکداتفا هذکدلبا راتفر یک نانج غاب سوواط بودا نایمرد ینءاد ناتسف

 . رارالاچ یناقع
EKE4 ردلسم ترد یعرکی یعرج رادام ۵ كەر و  

 .جالوف رنوا رمش هدنرلرانک ء ردلقا ندجالوق یللا یټ بولوا لکل ایمداب

 هسوص هناخدغاک ی هدلوبناتسا بولوا ذیذل هاغلاتیاغ . ردراو هدیرارب

 «رلنمروس نوباصالصا .رلراقس هداروب یراپاوئا هدلب لها عی .ردماشم

 رابهام انوک هع هدنلوک . ردلکد لوبقم نواس هدرهشو نوجا كنوا

 نالوا لصاح ةدنراغاط ارز . ردقو هدرادد رب یرظن رووا درص

 . راردبا یدفت هکنآ راقلاب هلککود ههربم ون رالبس یناهاکو تانا

 نادل بوکود یلاچ هبرع رزوب هلوک یرب ره كرادایص هوا مساق زور

 ریبعل ( شیالپ ) هدرا هدعب . رولوا كلام بول ییرب سکه . راروق



 ۰۷ لوک هیرسک

 اتم مان صف

 وشراح اما راو یاخ ددع ییا ۰ رد وق یاقواو حرفم ( یتکم دا

 یراناکد ردقزو < یربک ناخ ددع کیا .رلرد ردقتع تباغ ماج یهدسرق

 ؛ ردرومش« یاک هدكنارو . ردقو یاتسدب رولو فا ا 6 راو
 (یدنآ داسر دسك يولع . ردتودف یه تن تا
 ۱ 0 . ردراو هاکترابزرب هدنماخ

 . كدلک هن ( یلوک هب رسک ) هدنعاس (۸) بودیک هیغ بناج نداروب
 هرکوص . ردیسانب سوقیلف یناغو یحاص هعلقو -. یلوک هب رک

 .ردشارب ویمان( هبرسک) بول آ هلبا وژاب روز ینأت ناخدام هجوق ندرامور
 رخد لدمحا ناطاسو یسهربشمه عبار دا ناطلس هدنتلاا يلا مور الاح

 كناطلس همطاف یمهقفشم ةدلاو لنمدنفا كب ناسح هداز دالوبناح یسهزیک ا

 ی هناوط ملم یک اج یدمش + رووا مازتلا با ۰2۱ لو قرق هکردیصاخ
 یسارق هداب نوازو .رداضق قلها یللا زو .ردفرع < هک داغ رفقا

 نیلا لام هریزج هدنسبب غ بناج كنهريحم تایحبآ رب یسهملق . راو
 ءردبلاع تیاف یراوید . ردابز هعلقر اس یدادش لکشلاسدسم هرزوا اق

 تلا نوک انوک . راو یرلوہق ریمد مکو نیتم تاقییا رظان هب یغ بناج
 هکر . دوق بار سارا ا امت ها یهو لایق یا

 هسرزوا كنو . ردشما البتسا یهعق بودا نوخیش رابلکیدن و ندوبقوب

 کب سوناروا یزاغ بولوا نورد غاد هرامور یسلوا كلام هعلق كکبرف
 هدیلن اع هللااشام یا یر ندامزوا ۰ راشمر دتا حف یهعلق هللا تنواعم

 ¢ Eg «یرادجاب ؛یسح ءیلارش ددعىللا ۰ یرادزد ۰ ردشملاق

 هعلق .راو یرلهناخ تارفن ددعزوکبا هدراصح نورد . زدراو یساغاجارخ

 لیا ا .داو یران زخم هناخبح «یراراسا یادغ . ردقو مور الصا هدنجما

 بو هلکب ینهعلق یرانابهدید هضکیه اما ردزآ یرلپ وطوا هناخهح هلغلوا

 ابا . ردزاو یماج ناطلس هدلاو هدد یبوق 6 + رارالح هل
 هدنناب تسواو یمهاج یضاق هرشط ندهعلقو یماج ناماس ناطلس .ردکجوک

 هدیرب .ردیسهلم مور یستلانوا ء رد هلحم یعرکب یشوراو « ردراو هاکزاغ



 یمهمانتحارس یلحایلوا ۱ ۷

 كنح یوهو یابه یهدفارطاو ردا زازتها رپ یناقشاع پولق بیلدنع
 ۱ و رر هدف یک ش رونو وان ءهافحو

 یتاوو هجرس ناشيرپوا یراهتخوس . ردقوج یماحصفو اغلب كرش

 هلبا سان ماوع « راردبا قاایقشا بوقاط یتسهلتروق الپ هنیرالب هلیرلراتسد
 راسو هدهناخهوهق . ردهدرلنآ به یراکحوک یاد « رارالاتط هتهافس

 . راردکمهنم هلو ویلو منو مذ بولیق رارق هدهناخ یواسمو 2۳ تفك

 حور كبسو لکنش . خوش یتاخ میج . ردقوج ید یسابقشا دو وانرآ

 هغعاب تانسحو تاربخ هلغلوا.قوح یرلیاحو یراناکرزاب اقنع . ردرامدآ
 ووتسم هليا نوابن صاصر هدر ید قرف هرجا رهشو الاح .راردلابم كم

 کا هر شو ر ایا رام هوا ید ناسدب ی . ردزاو راترابع

 اورپ ین هلرلاعشم ندنراغاط هقبش هلا هرفک زوب شب دودیح مان ( واب )
 بولا راهرخاف ةشا قلشورغ كيب شم قرءهریق یرلویق كماتسدب بولک -

 رب و هحرف ااو یرغوت تار وردا یلنامداش قو نوط
 ! تاجو اشاع یهذ . رایدمهبد ارجو نوح هدنسوشراق ر هدنحا

 هنسهیصق ( هنیرولف ) هدهلچم رب كرهدک هبونج بناج هن نداروب
 یرحکب .یریادختک . رداضق ها یللازو بولوا هدنتلابا لیا مور . كدلک

 یجناتسوب س یساغا جارخو یسادختک رهش یرادجاب « یدتحم « یراد رس

 روممردق لوا بولوا عقاو هرجا هرد عساورب یرهش « راو س رداغا دم

 خش ۰ یسهلحم اغا دمحا هرق « یسهلحم هک : راو یسهلح یتا « ردلکد

 یلحغو غاب روتسم هللا تمارت وغ رو ره ك , زدروهشم یال
 دمع یجاتسو اغا دما ءرق هلمحزا . ردکربس اما ء راو یرلهناخ انب رکراک

 وشراح . ردیارحم یدب نوا هله . ردرومعم یرابارس یدنفا یش « اغا

 لوب كنسهناخ اغا دما هرق . ردکلام ههرثک تعامج ییماح ی هدنجا

 هکت ددعرب < یمهسردم ددع چوا . ردح رغم ید عماح وا

 لاحلهاو ريب هلیمان ( هددیلع ) ردهاقاخ بیجمو میظع اما ءراو یسیتولخ
 هرق ) تار!بحاص هلحزا « راو ینابص بتکم ددع ید . راویشرب
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 میلعلا معن هاش نم یضف نا ايلام اتماج دق

 محرلا نهارلا هللا سب دحو هرات امهلم ىلما م

 +. ی راب كنعماح یدنفا دوم هدنجا وشراح

 قنوریکنوک هرجا ربش یدریو زوار. ماج وب هکردو یخ
 قح لوس تما دتنعم : یرا یدلبند یءال یا

AV 1 

 رایخ رقیج . ردهاکتدابع عنصم تیاف هد ( یماج اشاپ ردبح یزاغ)

 یتعاج كن ( یماج شواج ) ہدنبرق ناتسدب ۰ ( ییماح كب یجاح ) هدنچا
 ( یسهسردم ضاق دنل ود ) هله زا .ردراو یمهسردم هدددع زوقط .ردقوح

 ۱ . ردملکم

 یا رایزرد  یجشا رایغرقیج « راو ناکد )4.۰ ) هدنسوشراج
 هلرلهق . هلرلوق مد لاشم هعلق « راو یرلهناخ ءوهق ددع قرق « ردفلکم

 9 یراکهجاوخ اقنع  ردفلکم تاغ 9 یناتسد نرخ

 ندنرلالباب قوطسا « انسر « تاوک ناویح بآ ندیا نایرج ندنجما رهش
 هند یانگ دام و ناتار وپ . روشرراق هره رادراو بولوا عح

 راسو هدنحوآ نبش دی یا قر رو و یدک رضق

 هدنس غ تمس كرش هله زا .راو یرلهریسم هاکح رفت ددع as هدرارب

 یو یل ءال ارعشلا ناطاس ه۵ردراو ر ازفح رفر هدنرزوا یو یرخواو

 نوک مدنسهشوک نه ردو رز جاتح کمر رک هداج ردم رکنا رپش

 تهزن یالاو هاک ددعتم ۰ رانممشن رازن و رادهاس ددعتم راهروصقم ناوک

 هتسارآ هلا راهبک نوک اوکو راهمنسم ڈر ددع ناک ی وایو

 نم هناممآ جوا . ردداو رباشکلد شلوا هتسارپ هليا راضوح قوچ ربو

  نوکنرس هدیبو ریونصو رعرعو داشمشو رانچ ندنوک انوکتخرد شہکچ
 نوک انوک هدرلاروبو ردا ناب رج رلق را هج هدنسهاج لظ كنبراجشا
 هتسهآ « هتسهآ یرابالود بوبوق ییراشبش هنیرابالودوص كجهریوچ باک

 هح هدلحم و . رولوا هتحش هک اقحو ردنا عاسراو یولوم باک كردا ناور

 ناففو دایرف هدرحس تقو هلقلوا رب هیاس هوکربو راو راسواکک خطم هدرب,



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۰۷۲
 ادم اش اتص ان ص اف صان سان نا

 یساوهو بآ . ریا دنا نایرج كراداو رهن نداروا هکردرادلوصحم

 هراکشو دیص یتاخ . رونلوب یراهبومحمو بوبحم اجماح ندنغیدلوا فیطل تباع
 هجراغلب ارنک ۱ یتاخ « ردقوح یرلهاکراکش هدنراغابو غاط ارز . ردرالئام

 یتارامع نکا كرہش .ردراغلبو برص یسایاعر هل ارز . راردا ملکت

 : سس رخ انا نالبرا هجو موج نم
 ( رطصم - رتسانم ) بودک هرجا یمارح همار هونج بناج نداروب

 . كدلک هنمظع رهش

 : تراو دعن رز هوم هداز ون هال هک دد ردنا یری رسام
 قلا عوطقم هدتتلاا ىلا مور ۰ ردراو یسهیمست بیس هد رتسانم

 كباطلس همطاف یرتخا هزیک اب رتخد كباخ دا ناطلس بولوا مدقلازورفمو

 . ردبا تموکح یارحا یساداو وو هلا مارتلا هغ كو اک هک رد. صاخ

 ء ردقیلیضاق فی رش هلیسهاب ها زوب چوا بولوا یفارشالابیق یمالسالاخیش
 هک سش نوا تلادع هجور یونس هراضاق ندنسارق هراب شعلا زو چوا

 رهش * یرادرس یرحکی ۰ یر ادختک هاس . رولوا یصاح یور

 :یرادجاب .یساغا بستحم . یسادختک رهش ۰ ینا جارخ رس یساداووو
 راکدنوادخ یزاغ ارز .ردقو یساغا رادزد اما ۰ ردراو یسشاب رامعم

 ب دعا مده ند حتفلادعب یسهعلو كنو

 كره ر هرجا زوار عساو هدنلذ كعاط ر .  رتسانم رهش نامر

 « رویلع هلبا رارسج رکراکو جاغا ندرب نوا هکردمظع رهشرب هدنراسیو نیمی

 رر شاوا نیز هلبا راریک تخرد كيب * یا رهشو یسعرا بناوج
 یرهش ندنابابخ هحنمرک ها رهشان مدار . ردشلاق هدنجما نابابخ

 ردق كيب چوا . ردهلحم رب یمرکی یرهش + ردرادهیاس هبنیم وبات « نم روک
 . ردانعر هناخ ان رکراک یاقوفو یناتحت یتمهرک ابارس رک و ریفص

 قحسا هدنشاب ریک رسج الوا : رد ارح ددع شم هل س . یراعماج
 : ردح رات كنعماح یدتا

 ميدقلاءانب انخرات بلاط محرلا نجر هللا مب نوع
 معلا ابا نعزا دعس ماد دا اضاف یسع نس قحسا



 ۷۱ یمهعلق هبل رپ

 هخآ یعاشا ندارو رادراو . ردندرادراو ره نکند یرلوص

 بودیک هبونج بناج نداروب . رایا اورا ینارق كردیا نایرج هنسیحاون یلوب
 « یلهحمابو یلعا هدننهژز یلهردرب . لدلکه ن ( یس رف یکتلج) هدتعاس ۱ (

 هل . ردافا بوقعلو اغا ناْمع ینابعا . ردتماعزو ردسوک ناملسم یلەماحر

 تعاس قم رب هشاح سودول هن ءراو یراوا ییوتروا ناغابقو ددع شع

 وارو هدهد رابرو هدنزانک هردو ء هادک هنس رق( رووا تودک
 یلا هونج تمست ندارو زهر قایوق.بولوا تماعز هردو لاک
 . كدلک هنسهعلق ( هر ) هرجا رانامروا بودش یعاشا شوقوب تعاس

 روي هلیسهطساو بولوا راکدنوادخ یزاغ یحناف س . یسهعلق هلرب

 العا هلیسهاب ها یللا زوب . ردقلاداویوو هدنتلابا یا مور . رداشاب شاط
  هدنلکش سدسم هرزوا ابق هرق ناب رب دبع ندرهش یسهعلق . رداضق

 « نیتمو بعص تیا ۰ قوب یسهلاوح هدفرط رب الصا بولوا.انب نیکنس
 . ندنرادزدو هناخ چوا هدا الاح اما . ردالاب ٌعلق رب کح یسورابو جرب

 یني راد شلردلوط تلر نل هدنرارابا یر ندنحتف . ردقو هسمک هقشاب

 عساو رب هدنناح قرشم بولوا دیعب یلزنم پوط رب ندهعلق یررش . راو
 تاغ یفارشاو ناسعا . ردرومعم بولوا ناک هرشا لاصموف یارح

 یرپش . ردیدنفا رب یحاص نادناخ هداز اشاب نالسرا هجوق یتح « ردقوح

 . ردراو یرهناخ یلنابایخ مساو انب ریکراک ددع كيب بولوا هل نوا هلج
 نالسرآ ) . ردفورعمو یناتحت ( ییماح یی یالآ ) هدنجا وشراج ندن راعماح
 هسردم .راو یرلدحتسم هلحم ادعام ندرلنو . ردروشم ید ییهاح (اشاب

 : یحرات یهدنرزوا یسوق كنناخ ۰ راو یلاخرب و یتکمو هکتو

 ینمرا قجمروص هسدق حور ییاوه یا
 « دیعاب ترا داب » هکیدد خروم رب

 قاجتو وا یسیرنک | كنقلخ .راویراناکد زون ییا .راویمام حرفمرب
 همز كاب لاصموق ارز . زالوا روماح الصا هرجا رهش و . رارلشبا قاحو

 یارح میظع رب یناج هلو كرهش . ردلاا طو رهش شلوا مقاو



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳
IE NIE NIEمند ماش ماه سکم ( A DE BIEناب اه دیس  

 هرجا سفق بوریدلاق یناغا مساقو یرادزد هيا عرش نذا بولوب بوارآ

 لوتقم بورک راراذکتحلسصم هنهارا هاوخان هاخ هدزمغادردروا هرمد

 منمادختک « هسک نوا هیاشاپ ,هسک رشب هنیراهمیو میتب كناغادوم یلوتم
 بولا هک رب هزمعلاوت و هسک یا هریقحو هلک رب هب یضاق هک کیا

 «مدردنوک هنیرهش هفوص یلام هلج بودا حاص یرلیعدم هليا هیعرش تم
 ناور هنیرود ام هربخذ ریقح بودیا قالطا ندسبح یاغا مساق رادزد

 ( چلا ) . (هچاس) بوک یرلارق رومعم هبونج بناج ندنآ .مدلوا
 یلیرپوک ) بوقلاق نداروب .قدنایهدنمهبرق ( یلاسیلک) بوشوواص ییرلبرق
 ۰ , كدلک هن ( یراصح

 یزاغ هدنخرات ۷۸۸ یحناف . ردلارق طوسد یسناب : راصح ییریوک

 هرزوا رادراو رهنوب . ردشمردتبا حتف هللا اشاپ شاط رومت کرد زاد وادخ

 هنیدا بولوا امسم هلیمسا رسج لوا ید رهشوب هلکمعا اشنا یوق رسج رب
 دادن ءوک رپ دیعب یتاشا تعاس فصن ندرهش یسهماق . رلربد ( لیریوک)
 هتسشب رب بعص تاق اما « ردکحهعلقرب كحوکو نارو هدنسالعا ءورذات
 ر  ییاقوا ی کرو یمالوآ راع هلفاص لام لس هرزوا

 یا كراذراو هدرب یرپش اما . ردقو یسلاوح هس ندفرط ر ارز

 ناغایقو تیم هریک « انب ریکراک رظان هرم تاق تاق هرزوا رلایق ناب هدنبناج
 یهدفرط هلبق یشراق ندرهش یرب هلا رسج روک ذم هکردهبصق یلوتروا
 ی اخ یغاحنس لیدنتسوک هدتلاا لبا مور . رک هنفرط یلرازاپ
 « ردقو یرادزد + رداضق فرش هلساب هلا یللا زو . ردبتلاداو و
 یرادحابو ی-ذح ۰ یک یرادرس یرحیک < یر ادختک انا

 یناسص تکمو هسردم دحسم ؛یراعماح .راو یسهلم ترد هل  ردراو

 رک ترد هدنرزوا رادراو رهن . راو ياخ رب فک هدهد همکحم راو

 یرانیداق . راو یرلناکد ددع یللا  یناخ كجوک رب هدنس#اب یرسج ماغا

 - وددیمب ندرهش یرهجفب و غاب ۰ رلریک هجارف زب ءایس بولوا یلاب یصپ لج



 تع رع هایم هربحذ هرب قلیضاقنوا ندررپش هفوص ۹

  NDEید  NEDE DW NDE BIE ۹ (> DDE RYDEمنا  NDE NIE RIE DIE DDE DUDE DUDEداد منه شامل [

 ربارب هلبا اشاپ یلع مظعم رادرس بویمروط نآ رب هدقدلوب لوصو مرش
 کسب زو ندکیب « هکس ندرب مومعلاع هلبراقاحنس ییا مور هنسازغ لدرا
 نالوا كتلاا . نسهلوا رومأم هعوباه رفس بولآ ییا مور رکسع هجنراو
 هلردبا عج اه هریخذ نوجما ینامهم رفس بودا دنک ارپ رلرما ہرلاضق ہل
 لع هلمضرش طخ نود هنسانغ لدرا هلا لوت لمکمو فلکم
 او اعد یراغوط نآ لوا بوند « کما مالا » ریدم یاشاپ . « . كسهدبا

 0 . یدراقجن تاد ی

ogee 

 نمکندتک هبا هربحذ هر قاضاف نوا ندنرهش هفوص

 یللا بولآ یناعد ريخ هلبا رلسما هعطق مرکب نداشاب الوا ربقح و ۱

 ` یدنفا یلاب هحیک لوا بوقبج ندهفوص هليا راتکس حلسم «كاب ددع

 یسهنرا هع یحرب تاکرابلا ناضمر حایصلایلع . مدلوا نامهم هدنسهب رق

 یغاط هلیر ندنآ .مدلک هن ( یسهعاق ناغرود ) بود یک هلحمرب ینوک

 . مدورون بوک ندنرانماد
 هکر یمدنشاب یاش وفا لا هود یادم ( یا و

 بولوا یبتنم هنغالبا طوسد یفرطرب « یراغاط وقامص یوارب هکرددنلبرس
 لشس  راو یرانابح نآ زرامیتم س . ردلکد كسکا هراب زو ندنرزوا

 « رولوا رطعم یناسنا غامد ندنسهح ار حدق نیرزو یعور كشمو ناحرو

 اشاپ ینطصم هجوق هکردمیظع غالبابرب رینالباب نویوق كکرا كيب نوا یتح
 طوبسد غالبا هوک . ردراو یراندسعم ربمد هدنرب یللا « قرق . ردیاقوا

 مدلک هنسهصق هسګ ود بوشا ندنمادو . ردهدنسقرش بناح كنهبروب

 اشاپ مارب ) « ندنآ .هنیرهش لیدنتسوک بوک ینهیرق هوولم نداروب
 هلح بولوا نامهم هيم لوسر عرش ٌهمکح هداروب . كدلک هن ( یسملق

 ناشوا لتق امدقم بونوقوا فب رش "یدلروس هدنروضح تلود نابعا

۱ 
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 یهاظ یرلانب رانا هرزوا راغاط یهدنلاش كرېش « شما مدهنم ندنساسا
 لناتسلک فاص بولوا هدنراسیو نیع كره ینیمز كرهش . ردنااعو

 یرهن بامرحو . ردنرابع ندرلهناخ یناقوفو یاتش كم ییا لناتسوو

 ریو ندنتسو رهش هرجا هطبر و بودا عولط ندن راعاط یوکراش ید

 هدنلباقم راصحریمد كردبا نایرج هیهلبق بناج هلبا روبع ندننلآ ریک رج
 ر# رادراوو د ندراصح رمد بودا روع هدندنرسح یرهش هرو

 هدنز یسهلم ..رلودما شوت ندنوب به ییاخ تکلع . رولوا یالم هنمظع

 ها یللا زو ۰ ردشلاداووو یصاخ رب زو هدشتلاا لیا مور ۰ راردنت

 بستحم ۰ یرادرس یرج یی « یریادختک های بولوا اضق هلیسهاب

 نک ٭ یمهسردمو عماوج . ردفوح یارشاو ناعا .راو یرادحاو

 ما کودتا یر وک اما .راو یراماسجو ناخ ددع یا + یراناببص

 ددع زوب . رولکج وص همام هللا بالوط ندنره بامرج « ردکچوک
 یشاتکب هدنرق رهش یرب « راو یسهکت کیا . یراهناخموهق « یرلزاکد

 ندهکت وب ۰ ردنوفدم مرج سرب هلبمان (هدد ماسح ) هدنحما 6ردسهناتسا

 راغاط یراهسک ۱ كرېش : یننلک هسرازاب كل رهش E جاغا یرب

 كەس ود ندنغدل وا فصل تاغ یساوهو ا ردرلءاب یلناتسلک هرزوا

 هدهلح صرب كردیک هقرش بناج هشي بوقلاق نداروب . ردقوج هدیرالزوک
 هن ندنآ . ردسوک رابلب لاح رو ا كد« (یسهرق ناغرود)

 هارو هدهلوأ . لدلک هن ( یهاکتراز یدنفا یاب ) بودک هقرش بناح

 كنمدنفا اشاب دما كلم هدلحوب هدزمکیدلک رفسو ۱ هلادشلک هدنحرات ۱۰-۲

 . زامولوا ربعت ردشلوا مظع یالا رب بوقبج هلابقتسا تبالو نابعا هله

 رهش ( هیفوسص ) یقوک.رازاب یر كنلوالایذامج یسهنس ۱۰۷۱ تیام
 بوقم ۰ اغا دم رادهنزح < یلج هداز خيش هدرهشو . قدراو همظع

 قوشو قوذ هلبا راکو نابعا هو اغا دم ینناغودو شوواح بوقعی « افا

 هلا یشاب یوفرب ندنفرط تداعس هاا هباشاب دحا كلم صدقا نکردا

 طخ « كسمالال كلم ممض نشور رزو دنس » : یدلک فی مش طخ وش

 زن
EEL۳  
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 شي « ناسص کم ددع 7 ءهسردم ددع چوا . ردرلرومشم ( ییماح

 هدنک وا عماح یسا اما . راو ناراحت ناخ ددع چوا . ناشیورد هک ددع

 نوا ناکدنورو هدا (یناخ ناخ دام هجوف) هدا رکا وشراحو
 ددع زو کیا «رارولآ یبرلارک ندفقو بناح الرابربغ . ردتنج یارسنامهم

 ,یسیاها ارز . ردقوب یخو یماح ؛ روللوب ندفانصا ره هکراو یراناکد
 . ردرالکد جاتحم

 بابق مکح هلرلانب ریکراک هدرپ کیا هدلیدنتسوکوب : یرابامرک لیدنتسوک

 هدرلارژ .ندراو رابامرک لوح ددعتم « لانروف ضوح ددصتمو لیلاع

 ناکماج هدنربیه بولوا فلک« یتسوک كب . رارویید « نتسوک » هبامرک
 تمدخ رلک الد هلرلهمرقمویواخ .هطوف غاب .ردراو رلانروق هدرالسلارادو

 ترو وک مد لج نرفزاو هدوجو تنفس اتو هنری لات اقا

 یراصایو هایس میس هضفمماخ یهدنفمراب كنءهرکره بونلوا مامثتسا یسهحار

 .كمح نیزسقمردشپ راق راراب بآ هکردهجردوا ینوخس كرلوص . رولوا

 و . راربریشب هطرومو و بوللوتوا هجاو شاب هټنسه یتح . ردلکد نکم

 یر رصتخحو دیفم هدهدنسارآ تالح «ةشابندرلهحیلبا انس رکراک ددع کیا نوا

 . ردبا نا رح ناخسأم هل هدن رل هناخ بآ هدن راقصوم عماح یتح . ردراو

 ندرلتلع ینرفو برج بواملوا یفورصم ما الصا كتقاخ رهشو
 یمالا لب لیدنتسوک اما « ردقوح یسوسه ندنتاحودم . ردقو یراربخ

 رولوا ردق یسهطرومو زاق یر یه . ردحود ردق یسالا هبطالم

 هلغلاق هجرلشدق هوبموب .رارردنوک هراکو نابعاو ههاشدای بووق هرایست و

 لبج یلنااخرب هدنفرطقرمشم كرهشوب .زالوا یراط للخ الصا هتنذلو مط
 .هنجرخ یضاح نکل ردوو یالندعم نم و نوا ردد لک

 . ردیهاکترایز هاکی ( دداا خیشلا ) هدنعماج کک یالا . رجا تیافک
 . دلک هنسهبصق ( هاش ود ) كرهدیک «قرش بناج ندارو

 الال یزاغ یرزو راکدنوادخ یزاغ یحاف ۾ یهعاف هسحنش ود

 یهعلق بولا هللا وزابروز ندنلا یراکب راغلبو پرص هکرداشاب نیهاش



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱ ۰1
 افا و ای9 جیوع )یه

 . ردشمهلبا حتف یزاغ راکدناودخ ییاروب الوا .  یسهعلق لس

 ندنغاقوح كن سهحیابا هداکوب « رارید ههحیلبا نسو ةن كوروب

 کما البتسا یرلاروب هنب بوزوب یحاص نمشد هرکوص . راشد لیدنتسوک
 راشم هللا حف هن بولک هنرزوا رهشو رانیهاش هلالو یزاغ ناخروط
 نک نا ربت - ردرماظ قنات ساما الاح . ردزاعمقب ید نیسملقو
 فرط یک د دن وب قا هحهقشاب هدنتلابا یبا مور هرزوا یر رحم

 یسکب یالآ « یسشاب زوب « یسشاب یرج . راو ینوباه ساخ ندیهاشداپ
 یرکسع كيب جوا هلیرکسع كنکب هلیرلولهبج « هلیرایتو تماعز بارا ۰ راو
 یرکسع لبدنتسوک حالسرپ ؛ راردک هرفس یراقدلوا رومآم .رولوا

 هوا ییتسون ربو نالباق ۰ یلجات رومس « یلهسجنالق رومس هکردرومشم
 یرارگتنع لدو هراس « مرتم هدرفس وب چیه ۰ ودرکسعب .پیهم

 هدانغ هرک چوا ربارب هلبرایدنک ادخ دح . ردراشمهمریوج زو ندمشد

 رهش وب . كدا شما دیوست یت راّتنالصو تءاجش زمکیدروک بوللوب
 یسضاق هلیسهاب ها زوب چوا « فارشالابیقاو مالسالاخیش هدلیدنتسوک

 ۰ ۳ ٤ یساداووو رهش «یرادرس یرحکب یر ادختک هایسو

 یرادرس نکل ۰ ردراو یراکاح یک ینا جارخو یرادجاب « یستح

 رب قرط برضو لاش « ردناباب یارحرب یاج هلبق كرش نیمز  ردقوب
 .تابح تار مانوص هرف ندنا هکرد یعالبا انشوغا هدر دعل هفاسم یخ

 .یارح رادلوصح تباغ . رک كرديا نایرج هدارخ بودا جورخ
 : ردکج هلحم رب نوا هلج . ردلکد رومعم ردق لوا یرهش اما « ردایدنتسوکا

 كب هج . ردندنررومشم یسهلحم هساب « هل یسا ۰ یسهلحم هداز ناخروط

 .« یلارس هداز ناخررط ندهلمج هک ردرلوا یناقوفو یلاتح یتیمهرک ددع زو

 هداز اشاپ یسمش تیالو کاح < یارس یرادرهم اشاپ میهاربا ۰ ارس اشا

 ندنرلعماح . یدیا هدکمریدتیا اشنا مظعم یارس رب هنسادخیتک ید

 ہک ( یعماح دارم ناطاس سا ) هدنجما وشراح « ( ییماح هداز ناخروط )

 وب یالا) راو یضوح تسدا رب یروشآ لوب ردلکد رومعم ردق لوا



 9 یغاط وص یرکا

 هناخرتهم ۰ یماحرب ۰ یسهناخ یللا هدراصح نورد .ردراو قدنخ اه همسک

 « رددحرس تیاغ « رولبکج ید كناب بوللاح تبون هحیک یه .راویسهلق

 ء رنیب « ریا هليا مدآ یللا زوب کردکاح یحاص تسایسو بلص یسلوتم
 لتسهرک ددبع زو زرکس یئوراو هریتط . ردمدنلازورفمو قلا عوطقم

 مظعر .یدحسم ددعیللا یماح رب « ردشوراو رومعم یلوتروا زاس هتحتو

 یتمعن ههدنوزو ا راو اہ كحوک رب ۸ نیاخ یارس ناب راک

 روب هنشاب مدآ و مامط یس رقابرب هنشاب قاجواره كناخ هجنک ره . ردلوذیم
 هکراو یرلناکد یرادقم هافک ؛ رولبیرو ندنقو باح یاصصحم قلوا 9

 رەد هدهدارو . ردراو یرلدادح داتسا رنهلشبا اإ سم د هدنسهلمح

 . راردبا جارخت-ا نهآ یهوج یبالارو ااعر هلم . ردراو یمهناخ راک یئدعم

 لوقم نادنح کک ندنرزوا یرانذعم ریمد ینوص بولوا فیطل یساوه

 ۱ ردد

 هتسوس هجوا هدنعارآ هرد یرک | هليا هووطارق - یغاط وص یرکا
 لثمهکردراو یرلاهتم تخرد ناشک ردق هناسآ جوا ءرددنلبرس هوکرب شلوا

 دال دیدح نداصم هدالاب لنج و . هلوا هدنراغاط كبترح و انوا رکم

 افص نوعمش هحابنابتسرخ معز هدنسالءا ةورذات هلدناب هوکوب . ردیصحمالو

 دهاش یبا هنغیدلوا میدق راک هکردراو مظع ریدرب هدزوا قلوا یماقم

 . راردبا تمدخ ناکدنورو هدننآ یراهحبشم « یه كنیاهر . رداداع

 ةا هک را و یرلناغرو و كشود فابرزو تشو اسد زو ۾ 1 هدن را هناخ

 ترشعو شع تولک راراو س بساو هدا زو يا بش یه ردندهرخاف

 یه هتبلا هکردنداع بیج . رووا مارک او زانعا نوک انوک هتیراررب یه كردبا

 . ردررقم یرهمر و ههدهرب هروک هنندح هرفاسم

 ید مدق رد و . رداضف فرش هلبسهاب 2 یللا زو هرد یرک ۱

 یلوصح هت شو شوغ زو شب هدهتسضاق راسایاب هلغلوا هدن م هبحات

 . رز رو ۶و هده

 . ل داک هل ( یسهعاق ليدي ور كردرک یرابا بوةلاق هدنداروب
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 رو ا ا ارا تاوح . رهاتسامم راک 6رداتکلدو
 هلو .ردیا بار ناورداش هبقسف هدننولخ یه بولوا ناور رابسلس

 یمانروف رب لاثم هساک هدننولخرب «ردقوب هدراد رب چیه ماح یلنشهش

 عاونا هدننوربو نوردنآ .ردهتسارب هلباراذک ناعم راجا اهب ارک تاق کزاو

 .رددوقعم نوم تربعماخر نوک انوک بولوا لوکح صوصفو موقم ریواصت
 . بیترت هدیرابابقو رافوح قیم هدنراک اپ رویدورد هلو هدننوکلین هقره
 ناشخرد دیشروخ بولوا رونم هلبا راماح فحنو رولب شلوا نی ز هرزوا
 لاغ یسهح ار ماخ رینعو كسم ناک ندنراراود رداع دماح نورد

 هصالخ « زامالماط قرع هلمادرب نداق ء«ردا داش یحور كلساغو

 یراناکد ددع یللا زوب چوا هلج . ردماجرب یختسم ندفرعآو فیصوت

 « ردنبنم تاغ یموشراح رلبحازاق اما . رددوجوم فص یه هدنجا هکراو

 « هدهنسوب هل هد یلاوا ساحش نهلشلا هداروب هلغاوا یلدعم ساح هدرهشوب

 ناتکاو سوا «نادژو نایک كنق زملشیا مدنومطسق هد

 درهش  زاعولوا ست کربن هلشیا راش ربا الطم هلبا صلاخ :بهذ نوک انوکو

 رب هني بوکبسا رهش هدنبرغ تمس « ردرپ قانوق رب بیتشیا هدنناج هلق
 ۰ زد هلح ص

 .كدک یوک راغلبمان ( یحروغان ) كردیکه قرش بناج بوقاق نداروب
 را یندعم مد « لاا زو یتا .قدلآ لزنم هدن ( یسهرق دام )

 . شاپ ماریب ) دوخاب (هردیرک ۱ ) بودک یرلبا هدنداروب .ردییوک راغلب
 . لدلك هن ( یراصح

 ناخ دام ناطلس هدنحرات ۱۰2 س . یراصح اشاب مارب هرد یرکا

 « یلهرطاخم فوم رب ردشعا انب اددح یون اشاب مارب ندنسارزو عیار

 هدنراغاط « زملیک الصا نددودبح هلغلوا هرد یهاکتکو یرکو یرکا

 زوب زکس یعرج بپولوا هعلقرب هشوک راج . ردشلاق لطعم یراندعم ریمد
 یهاش ددع نوا یرارابنا لالغو هناغهبج « یموق رب رلبجا ههلق . ردعدآ

 پولوا یلاع تباغ یراراود ورد « راو یرادزد « یتارفن زو کیا < ین وط
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 ها یللا زو بولوا قلاداووو هدنکاخ یغاحنس بوکسا هبصقوب . كدلک -
 یرهش . دونلوا قاطا هننراضاق بوکسا هدمانا رند | اما . رداضف هل سها

 «ردهتسارم هلرلهناخ لوت روا تسهرک ددع نون یا .هتسارآ لا ءرتک ا
 هافک هلا ماحو ناخ ۰ هسردم هیکت « ردلزوک یعماح یهدنجما وشراح

 عاب ٤ ردةبطلو لزوک یساوخو بآ . ردراو یرابایسا و ناکد یرادقم

 ۱ . ردناوارف یرلهحف و

 هنسهبصق (هووطارق ) بود یک هدرلرب هلحمرب هلامش بناج ندارو
۳ 

 هدراغاط یسهءلق . ردطلغ ند (اووا طارق ) - یسههصق هوطارق

 . ردشمهلبا مدهو علق ندنساسا هدننامز یجتف كب سوناروا یزاغ بولوا
 هدا زو کیا هکردتناما ها لو شم هدنک اخ یناحنس بوکسا الاح

 کردراو هاو لاا ساک یر آش او را
 فاعم زورو بش « رارراقح صاخ هضاو رشد رامط نلف لوفرش ید

 هنيما بودا جارخا ییرلرهوج شمول رقاب یرااناعر هناخ شموک مسمو
 ناطلس یتح . روروط یسهناحشرض کسا هدرمش نورد الاح . رردا ماست

 مرد ندصلاخ مس مرد رب یزکس هدنسهناخشرض هدنرصع عیار دارم

 یسهشا رودم انوک رب هلیطخ ( هووطارف ف برض هرصل نع ) بولیسک راسدو.

 الع: ردشلوا رسم كا ظفح یتسکیا ریو كمروک هرقح . یدبا راوب

 ییاتسرامع لرش ۰ ردهدکم هلشدا ینردی یلعم بولوا لطعم یمهناحشرض

 ابارس یناقوفو یناتحت انب رکراک ددع زکس هرجا اضق عساورب لالا ناب

 ؛ندرلءهووصم لناور تاو نا قنادح رویش ها ارت نو ا

 العا هلیسهیپ ها یللا زوب . رددوعسمو اقنع هلیتب-اثم یندعم شموک ینایعا
 . ردنشالدو شوخ ییهاحیجما یشراح .راو یدیاعم بارح یعرکب . رداضف

 راو یرلهناخ لیبسو راس همشج ددعتم ,یرلنایص بتکمو هکت ,هسردم

 یهدلوناتسا رم .مدمروک هدمور رابد یناثم كنمامح كور « راو یاج یا

 حرفم ردق یماح نیدباع هدرصم « عام اشاب رادرتفد هدماش . ماج روقوج -



 یس همانتح ایس یلجایلوا ۰

 رداق ربغ همالک « سوکعم ردقوا یخد یلج یلغوا هسیدبا ندفراعم بابراو

 مسپا یک یلادبآ روم ناه هدک دتشوروک فا اشا كلم م یدا زوغوارب

 جواب هنغابا رب « ردشمامهناط هلس یتشوباپ یدنک هدنرمع تدم ۰ یدرود

 ینرف هشنایرب یراص هننا رب هحبهاک < رزک رک نیلنن ری وا ا

 لا ٠۳ ا منای» لمس مالس : رزکبویک جوا
 سابا املع هن اما ریو باوج هدتعاس عبر قحا هراندیا لاؤس ینمساو ردبا

 رامدآ ضم ندنمادخ یرد . ردیلح یللاقص قآ نیم « فلکم .رزک هلک اب

 فنصم انشا راکرب هلیوب ردپ هکردلاح بی . راروروط بودهزوک یودنک
 هنور بآ یردب . هبالوا رداق هکمهلیوس مالک هيا دالوا « هلوا کاحو
 اشای كلم « رنالفافک هلکن | هلْملوا ناسحا دوم یماضق كيلا هنسودنک

 هنعیاوت بوبمعا لوق هدهسیدتا ناسحا نوتلآ یللا قرف هنسودنک نمدنا

 هلع هلاةخر . هلوا رونرب ینابشا و دقلم كنیدنفا یو یرد . یدربو

 خيش «ردبوکسا یراسأر طقم . ( ىاج یهلاو ىلوملا ترایز )

 بایرا هاکتراب ز الاح . ردهدوسا هدنفرط یرلتداعس یاب كنسدنفا ها فطا

 : یافو نم رات . ردلد,

 هحاف هبیهااو كاب ح هر نوسلوا : مدد ینرات بودا شوک نلاقتنا لاله یا

 یهو یا هیچ رک ور لک + یقورف هک از غرات رکید

 یعدوجو » هدنکلهتسخ کیا یسالنم راونغمط : ( ءداز عفاش تراز )

 یرلتیعو بولوا موحیم كردبا تیصو وید « كهللا نفد هدنرهش بوکسا
 نفد هدنمرح نو كب قحسا بوربنک هوکسا ینشعن یرامادخ هرزوا

 <( یرابز اب نایوق ) هدنلو اووا ناموق هدنجراخ بوکسا . ردرا_ثملبا

 هدنیید وق قامراپ هدنغل رانم عماح هجالا ۰ ( یتزابز اباب رفعج ) هدنجما هعلق

 ۰( ینرایزكب قحسا یزاغ ) هدنکوا یعماح ۰ ( راکنخ ) ( یترابز كب یلد )-
 . ردراو ( ینرابز میکح نامقل ) هدنراوج حادم ابا

 هلراتسودو اجا هرکوص ندکدلبا اشا ورس هلهحوو یوکسا رهش

 هنسهبعق ( اوا ناموق ) بو یرلارق نادابآ اردک هول ندنآ بوشالعادو



 ه۱ ۱ بوکسا ربش هاکترایز

 مدزای یخ رات لدو ناجزا بولوا د شم یلاثم
 هبوکسا ریش یدلوا کاح یدنفا یسیو هنب

۱۰۱ ۱ 
 و یحرات وش یلح یناطع هدهنئوم

ai.لد ېب هدزغاو رثن یدا شلدا  

 ( لرغ ) ردحرات هتوف لاس یسو لعی

1Y۱  

 « ییحاص لئاضف ناوبد « یثنمو لضاف ۰ یضارو یضاق موحیم یانالوم

 اقل شوخ لماک دم رب ادا سودرفو فاصو « ریرحت یریرح « ریصتلامیدب
 زواحتم یزو . ردشمهک یدم ردق هیدمش هد زغل نف هصالخ . یدا

 هکراو یراباتک دلم قرف « راو یسهعلب دناصق زدق شم زول . یاسر
 و ردزنار نما لوق زا یا یا اهواز ا

 نالوا ندنرهتفک یدک لر نع هدنروضح ,یدنفا دوم یرادکسا ر

 یسهناع یدلیا رود ۰« تسلا مزب نوح یدلیجآ

 یسهن سم یداماسا « تسم یدلوا رانا ندب آ

 نالوا سلحلاب رضاح هدمزدوقوا هلا ناسا شوخو زاوآ دنلب یس یهلا
 ادح یعودعو لا هسزح توص شوخ هن ! هللا لاراب » یدنفا یو

 ندزینع ريقح هرکوص نداعد هيد « هديا لئان هنیراد تداعس بودبا رمعم
 یدنک .د ند هوم دالوا» : کرابدزوس زرع نا هد
 ریقح « ۱ پوا یلا كنبلح یسو ءالوا قلاق « ردنمدرکاش زمکیدر دشت
 و < اطلس هللاءاشنآ » : یلج یسو هحدا ,سو تسد بوقلاق ناه

 ناهجود لوبقم رولوا یهاظ قارارابو لاح قوج ندموصعم دیشرو بیج
 لئان هلیرارظن نسح هدالرلن | ادخ دم ؛ یدتیا رلاعد ربخ هد « ۱ رولوا
 هل زمدنفا اشاب دمحا كلم یدمش هرکوص ندنروم هنس یللا ندارآ و قدلوا

 ندنسیحاون بوکساوب نکریلک هناضنم یلیا مور ندنبصنم ینارس هنسوب
 «ردرداق هشه یراب بانج .مدشوروک هدهللا یلج هداز یسو هدکبناق

 غیاب ۰ حیصف « رحبتم . ارآ ناهج ردقهنره یدننا یبیو یردب كنياجو
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 قانوف .مشکیا « ررب هدندرآ رلغاط هدنب رخ كب وکسا « یرهش نی دزرپ

 هدرب قانوق یکیاو یمهعلق یلیروک هدر قانوقرب هدنسهلبق بناج ۰ راردهدرپ
 ' هن راو یهصق اووا طارق هدلزنم ر هدنفرش بناح « راویرهش بئشیا

 ..زاو یسهعلق ( هردیرک ۱) هدازنهرب

 ظعاو هدنعماح اعا یحم یداماد یلو دب زباب ا. بوکسا رپش هاکراب ز

 ها وا ىع نک کتنا زشت : ( ةلافطل خش ) نالوا حصانو

 لوق یرقف زاهج ندیواس "یهلاخیش هدیسیدنک .یدا شلوا خش هیلو

 . راردنوقدم هدننورد ه واز یرلکدلبا اشنا هدنلبذ یسهعلق بودنا

 یهدنرانم كنس « ردنوفدم هدنسهناتسا مکح نامقل : ( یلح "یلج یلولا )

 : ینافو خم رات

 ندناهج یدلیا رفس قشاع

۹۷/۹ 

 رکن رهش هاکشد « یدقآ یسیو» : ی نن یسو ارعغلا ,ناطلس»

 ا ا ااا ر یوا دوم هدرپش الآ ندنراددلب لوطانا . ردقافآ
 یافص هدهناغع تلودو یدلوا یملارون بودا نونف ليکن . یدیا یرنع

 هلاسر هنوک ررب یصنمیه بوبالاق هیلاع بصانم ینیدالوا فرصتم هلبا ظح

 رپ ران رب لمحو امت ربع هک ( یسیو همان هعقاو ) یتح . یدربلآ هلیفلأت
 فرصتم هنساضق بوکسا هدنلباقم بودا ادها هدمها ناطاس س ردعلادب

 هلا « یهانرلا_ سر ترضح . ردنیرکس رثارب یحد ( یسیو ریس ) . یدلوا
 شملیا فصوتو فا رعت هل وا بایراو یراصناو نرحاهمو ندشار یافلخ
 بووا مظع نودم رب . ردشلاح هلع هل هموحص ( یناقاخ ) هدصوصخ وو

 قاعتم اشنا لع . ردربتعم بات 5و . جاتحم هحاختو سوماق یسهملشالک |
 ن غ ردزاو ەس ارا ناهح هدرعش لع ۰ یراناوید هڪ

 .یدرریک هلا اضق یتاقوا رنک ۱ بولوا یوزنم هدیوکسا راکرخا .ردلوقم

 یدضاق بوکسا .یدع هلساضق بوکسا یخد یا نارکر مع مالارخآ

 : ردشعد یحراتوش یدنفا یلاژ, هنشدلوا



 ۹ بوکما ریش لاکشا " ح

 . راک املع هدیرایضمب بولوا فرح لها یننصرب ۰ ناوع یمسقرب
 یس ورکوب ۰ یسهرآ و ینادغوب رادهناد ناقیج هدیلوب هوا « هدهووصوق

 . ردر ,عشم یهارفو
 ن رفاسم ۰ ردراو یعاهعطالاراد تراس هدر زوفط - ۰ ینارامع

 ماودلالع ماشو حص هنک اسمو ارقفو املع ههدنورو هدنآ نرواحمو
 راکخ ) « ( یترامع اشاب یح )لمح زا .ردلوذب هبادکو یاب یرانانتما رپ ٌرفس

 كب یسع یلغوا كب قحسا ) ۰ ( ینرامع اشاب ینطصم هجوق ) ۰ ( یترامع
 راک 1 هرزوا قلوا ندننالوک اب را م ما یراج اباد ( یترامع

 « یرلاماق یقلاب ۰ ردراو یرلناب رب یزوق شمشبب هدنرونت رب هدنراتفا- یخ
 قادراب ۰ یساونآ كم | ۰ یمالا ندننارمثم . ردروهشم یراماعط هحیهام

 « یوص لاب كس ندنتاورشم . ردشوخ اما « ردفطل یسولافشو یی را

 - ردقافآ روپنم یزراریتخد يشو باش و ی
 یرلغاب مونود كس ید شم هرزوا یرالق كنسادختک رمشو رادح اب

 . ردراو یراغاب فقو ردقوار و

 ةجهل « راردبا تالک هحنلید دووانرآ و لیا مور ابرثک۱ یسلاها
 مز نان و نمهراو هنهدنا یلج نمشعدهزس زا » . ردراو یرلهصوصخح

 هقشاب اما « راردبا دارا تاک یلهلاماو ماما یلاث.ا كنو و یک « ردزمتفا

 : ردشعدهیوش هداز رکلود هډنةح یرهش بوکساوب .رارایوس هلباتفاطلرب

 ( رش

 بوی رايد ی الا ال مورلاف مورلا رهدلاترس
 ب وبحم ريغ بلقلا ةبنم . تلصح دق هلالا نوسق
 بوک 1 تنج زادزاو لثم تیکت قم وفا عفاف

 ؛ ردمربدلاق ضاس یلهشود راومه یرلها رهش هل هکردرهش كاب هک اقح

 بابرا یلها «ردارقفبحم « ارعش نکسم . قوح تیاغ یراکو فارشاو نابعا

 . رداد ش لد هیامرس یرلارهو قشع بولوا افعو قوذ

 .یغاحیاس نیک هقود « یرهشكسا س. رلاصقو رهشنالوا رواحهبوکسا
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 دارظن یی رج و رانروک ین ریمعت
 «!العاقوح ندیکلوا» :رلب د د بود | نیسحت

 كفلخ یلکوک یدلیپای هلبا قوا ریمعت
 الاب رسح مرت 4: 2. رات یلاله یدلوا

۸۷ 

 یشراق كرسجوبو ردیاب لدم ناطلس حتفلایا یسلابجاو ةرظنقوب
 . ردراو مظع رهش ناتسرامع هدنفرط

 لب وکسا یلج یزراو . کاخ ندنسارعش یلو دب زیاب س یسارعش
 : رد ناشر هد زک ید مداز نيج توف ۰ رازدکلام هرامشا نمتم بولوا

 لمر هدننرق ماج راکنخ هدنکوا هعلقیراقو الوا : یمامتربع رانآ

 «رونولوا عاتسا ندرب قانوقرب اج كتعاس « راویسهلف تعاسرب راوهرانم

 دا ی قاعا ۷ هدر ر راب ناچ رع ید یسلق :ردنهم تان ینادص

 ‹ شما تاذرب ندامکح ؛ راو هاکتراب زرب هدنمان ( نامقلابب ) هدنلعفلانیع

 هکر دلاث» رثوک قیقد با رب  شمراقیج ویق تایحبآ قانیاقرب لیا ملط مع ع

 دولوا نیش هفلو ینسهبترم ینادابا و تابح ضب ص ندبا شون ء 717
 بودبا لأفت رامدآ هع . راردک هور . ههتوا رلقلاب هع هدنجا كنو و

 «هدیا لوانت یکم مکیدتبا لذب رایهاموب هسرولوب ماتا هلیاریخ ےشیامن رکا »
 . رارید « رهبع کل ۱ هسزالوب ماعا هليا ربخ « هسزالآ تسار مشیاالاو

 لب هننای كنس « ریلکتسار یشیا « راربب ینکک | كنس ریدقو یحما
 . رک عرابا ید یشا كيهسهوا « راز بویلک "

 « ردراو یرلرد كرلبدو و برص < راغلب « یمرا ۰ یرلاسلک

 پرص یخد رانا بولوا هثوچ رانبتالوب ۰ ردقوب یک كنهسعو راج كنرف
 . راردبا نما یارجا هدنرلاسشلک

 دوحو هدنز ییاخ بولوا صوصخ هرهش و یتفاطل كنساوهو بآ

 . رارولوا
 همصایو قیدصا شقنماع وا ؛ یءو دلا یایعو هفوح س قا ودم

 « راجح یمسقرب كنقلخ . زاعلوب هدمح راد بولوا رومشم یراهدرب تح
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 ه۷ توگما رک لکا
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 هدنحما رابجایو . ردتحاق تباغ هدرارابدو یسهمرک همام تنه اط تل

 یراوبد یور فیطل ترا یساوه ( یعاج كب یسبع) ۰ ( یماج لکش)
 شعلا كس ادعام ندرانو . زم شود قرع هلمادربو نمهلرت الصا یسهفو

 . راردبا رخف تسک داب یلاها هند ردراو یراماج یارس هدردق
 اشاب نح یروهشم لا . ردراو یسدسح هناخرفاتسم هدرب ید

 اغا دمت هدننرق ییهاح كن یسع ندنراناخراج . ردیسهناخ رفاسم
 ۱ : یخ رات كن ( یلاخ

 اف ام اپ ته هاش یدتا

 انعرو دددج ناخ : مدلوا یدنبد خیرات

۹۹۹ 

 ناد لب قسما )۰ يي كی ار
 راراکب فرح لا هدارو « راو ی رلهطوا راک ددع چوا نوا . دور و

 . راردبا توس

 رارکانب رکراک ترانع ندناکد ددع یالا زو كس یا : یهو-ثراح

 < رازازغ « رازازب هلحزا . ردراو یرارازاب و یثراح نیم هلراهفو

 بیر نزم تیاغ یرلوشراج رایجهبقاط «رایجایو « رلفافخ « رایج رب داح

 « ردیلمریدلاق كاب یرافافوص بولوا رابناطاس قوس شهلوا ات هرزوا

Eناحرو نیرسن « لکو هشفسو لنس هرجا رلهقحو رازوناوق  
 رطعم یتامد كراحو راوز لها هلح « شملوا ن ز هلا قہنزو ناوغراو

 یرازاب هلخ هدراح تدش « راو قز لا قولخ « سانش ردق . رولوا

 پاق انارس یک بلحو هتسوت یرلوشراح ارب ز . ردممث هدادغب بادرنس

 زحاع دلو رصاق رلاد هدنفصو هک راو یناتسدب رب  رددبشم هلرل رک

 راکجاوخ . ردیوق علق رب یم هليا راهق « یلوق ریمد یثاب کیا ؛ ردرساکو
 ریذعو بابرو كسم یخد هدنوب .راردیا راثن مالک بوقاب روح هنیرفاسمرابره
 . رولوا رطعم یغامد كناسنا ندنسهحمار لنس روفاکو یراک

 بارخ یدرد كز وک هکراو ریسج زا وک ترد نوا هدنرزوا رادزاو رهن
 ۰ یریمعل ران یدنل وا مر و ریمعآ هللوا
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 ر رم ا د دک ها یوم تبع مشچ هکردشقارب بودیا
 ینطصم هجوق ) هدنکوا هعلق . راو ( ینا هداز ولراق ) هدنسوشراق یربک

 هحالا ) هدر . رد (ةأع اکو نامست ةنسف )۸۹۰۰ ) یخرات كن (یماح
 قحسا ) . ردیسانب كب قحسا یزاغ هکردراو عماجرب روهشم هلیمان ( عماج

 كب یسع ) هدنرلدحسم . ردحرفم تباغ ید ( ییماج كب یسع هداز كب

 . ردعولع« ( یسهم رابجکن هک ) ۰ (یسهنیا كب قحسا ) ۰ ( یدجسم
 <« ( یسهسردم اشاب یحم ) ۰( یسهسردم ییماح ناخ دام ناطلس )

 شاپ ینطص+ ) ۰ ( یسسردم اثاپ یسیع) ۰ ( یسهسردم اشاپ قحسا)
 زوقط . رد رارومشم كسرلهبردم ( یسهسردم هداز یراق ) (  یسهسردم

 تئارف هدرلنو .ردقحلم هعماوح بولوا هق طقف : راو یرلارقلاراد ددع

 . ردلکد دسقم نادنح هظفح یلخ ارز « زاعوقوا یثر یربغ ندظفح

 هجوق ) . ردررقم بتکمرب هدهد شرق عماجره « راو یرابتکم هدر شمت
 یولوم )راو یرلهکت ددع یعرکی . ردبرومشم كا ( یتکم اشاب ینطصم

 ا ایدقم هردنادا قوا رومم زونه ( هناخ
 " ادم الب « یەک مکح نامقا , یدلوا انالوم ةناتسا هلینمرف اشاپ دحا
 کیا « راو یرلهشج ناور با ددع نوا زون . ردرومشم ید یسهکت
 مس هنس راترام عیه كرهش وسشا . روناوا دادعت هناخ لسس ددع زوب

 عیزوت ءرهش هلیرارق كب یسع هکردرهن ناک ندنمهملق كينا وص نالوا
 دف EA ES عمح ندنرلغاط كرنا هنب یراج نیعوب ۰ رووا

 نغلام نذقادووانرآ هسیا رادراو .ردنانح بآ رب یک رولب « رشیراق هرادراو

 ندننل | بوکسا وب بولوا عج ندنراغاط یرلرهش نیرزرپ ۰ ندکماو رکد

 جاتا رب هدنبرق هنرف هرف كردیا رذک ندنجتایربن یلیریوک .رنیا بودیا روبع
 كرش مظعم داوس وب . ریشیراق هزکد هدننش كينالس بوک ندنتلآ رسج
 تباغ یرلمام .راو یرلنمرکدوص ددع كس هرزوا كجهرد یهدارطا

 ؛ رربک رلتروع ابرثکا هکراو (یماح رازق ) بی رق هیاشاپ ی . ردحرفم
 هد رلف اف وص ماحدزا ارز «ردماح رب هرزوا فرط را بودلوا همتا هر



N NDE RYDE AE NESE HAE USE هجوم 

 ۵۵ توکسآ رپق لکھا

 دنا ا لو هرجا رلابق ندهعلق ردنا نارح رادراو رهن

 قدنخ الصا ندشدلوا موروح وا یراو ابغ هاج یفرطرب « ریلک هنسهلقوص

 همسک فرط لاش « فرط هلقو قرش كنعلق اما . ردلاح هدقالواو ردقو

 یرسج بشخ هرزوا قدنخ هدنک وا وق هدفرط و .ردقیع قدخایق

 ریس هنکوا وق بوریدلاق راناسهکن هلرلاراق۰ یرسج تقو ضد + راو

 : ردوب رات هرزوا یسلاع هتع كنوق هنیمرتو ریمعآ كنوقو . راردیا

 ةاع او نسخ ةتبس ناخ دم ن دار

 ردق زو هدراصح نورد «ردعنصمو ناتم تاغ یورابو جرب كنو و

 یراپوط هلغاوا لیا جا اما « راو یراهناخهبج یرارابنا « یراناخ تارفن
 . ردزا

 یرلانعر نادناخ رکراک < ینافوفو یناتحت ردق کا كس نوا ا

 دوم هلح زا . ردرانادناخ رومعمو نیم هلبا تیمهرک ینمرق ابارمس هکراو
 یارس هداز ناحیص «یارس رادرس هجوق « ینارس اشاب ریما « یاربساش

 . ردفراعتمو رومشم

 . ردیوتحم ینارحم (۱۲۰) یدجاسمو هش ریکو ریغص س یراعماح

 هدشد ,یسالق تعاس لغ زا رولا ا ما وا
 نس یف اهارث باط دم نب دارم ناطلس » : یخ رات : ( یءاح راکنخ )

 دامادو ریژو -- ( ییماحاشابیحم ) هدنا رهش یغاشا یی: ةاعاعو نسرا
 ےراتوب هيا لج طخ هرزوا یرک یمالغ با تل - ۱

 : ردشلزاب

 دجاسلاو دباعا ًاعماج رم ریلاب يجهمسا راصدق یذلا اش اپ اغولاثیل
 دجسملاذه هل : هرات ىف تلقف ةكرابم ةعاس ىف هماءا تعمس ام

۹۰۸ 

 هفوص ابا كلوبناتسا یسهرانم هکردکلام هنایلع ةرانم رو یلاع ةقر

 كنمظع مرح كعماح و بودا تعنص یارجا اا رزکب ر
 اشنا عنصم ضوح رب رودقم رپ هدنسهباس یراتخرد ورسو رانچ هدنطسو ات
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 هكناووا طرق بولوا یرظان هکس یخد یک احرب . رارولآ ندننتم ةناخ شموک
 مازقلا هیهغا كوب شمت بولوا یفرصتم هنب راندسعم ریمدو شوموک یریغ
 جارخ یخد یک احرب . یدیا اشاپ دوم کاحو نیما هجهقشاب هدزعامز ؛ ردیا

 یجهبج یخد یگاحرب رولآ جارخ كيب یدب یللا ندقاحتسوب بولوا یساغا
 کا . رها ل هاش زورا ندنندمم هلخرهک ی هدیح اونوت کردیشاب
 هلرک هدرهش و + رولآ جاب ندنراعاتم نابراک عیج بولوا رادجاب ید
 2 ی ما یی ها رک میمارفو هم کنالس ازیز  ردقو
 لکشم یلاح كرلنابراک هسذل آ كرك هدهداروب هلغلوا عقاو هدنسهتروا ات
 . رولوا

 رب هدنراسبو یک كنبرهن رادراو -- . بوکسا رپش نیمزو لاکشا
 هعافو هدسغ تمس كر بولوا هدر لئاتسوو رازنج حلعسم ۰ عساو

 شمس « ردمظعم داوسرپ و هر غ ترامع رکراک كس هڪ هدر ییدلوا

 . رار د « مور ناردنزام » هبوکساوت مور ناخروم . ردراو ینالح ددع

 .ن.نم بولوا نیصحو نیتم نصحو راوتسا راصحرب تاق ییا : یسهءلق
 لقبص یارود ورد . ردناشبلاعو ناببلا عیفر یتاخ هکردهتندمو هطبر رب

 فرصاو تفارظ هدنراسشاط بولوا شفلوا اشنا هللا شارح كنس الج یک
 نامهجوق كراویدوا سدنهم داتسا . ردشمهلوروک هدهعلق رب چیه تمنص

 وب رکم « ردشمهیا زیکنا راکو شقن بوبوا یک رایوا یملآ ییرانوتس سمیم
 حتفلاوما الع هک هلوا هدنسهناخسرد یهلا نوطالفا کءهدنرهش هنتآ رافرصت
 یدادتش لکلایسم بولوا هدنطسوا كنرهش بوکسا ههلقو . ردیعماح

 «ردبلاع ردق نوشرآ یللا یراراوید یک هدننناوج هکردالاب ةعاقرپ اشب
 . هتسارپپ هلبا ناکد ردق كب کیا یخد رش «ردهتسارآ هلا جورب ددع شمت

 هک ردراو یرلوبق ربمد تاق چوا فوشکم هبهلبق بناج . ردنبنم تباغ بولوا

 یراویدورد كغلارآ واو « ردلام الام هلبا راناسهکن ینلارآ كنالعم بابه

 هیاغلاةاغ . ردقوب یسهلاوح الصا كنهعلق . ردشعز هلبا حالس تاوداو تالا

 .ندنفرط برغ كنهعلق . ردناباع ار هله بولوا عقاو هرزوا رلاق عفت رح
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 دوش ماقمو بوخ دبعم یحرات یدبد یعاد یهلاو

۱۰۰۳ 

 عقاو هدنید كرلاباق  راو یمیظع ناخرب « یناببص بتکمرپ « یسهیکت یشاتکبرب

 بوکسا رهشاربز « قو ناشن ندرازابو وشراح « راو یا كحوکرب شلوا

 ناخ كبوکسا بونیا كلردبانایرج هرجا راهرد ناقآ ندکیناغوب .ردنیقاب اکوب
 یللا زو بولوا اضق هجهقشاب كيناخ و . رونلوا مس هنیرلهسردمو ماجو

 ؛ ردشملوا ناسحا دیّوم هبهداز یدنفا یسیو ریہش "یشنم ینوکسا هلبسهاب ها

 ندن آ هل تراز 3 ( یعاقم رافرف ) هرزوا یو توکتسا بوقلاق ندارو

 . كدلک هنسهعاق (برکسا

 سوناروا یزاغ هدنرود ناخ دیزیاب مررداسب یساروب -- یسهملق بوکسا
 ندنساوهو بآ كحرفم لحوب ناخ دیزیاب مریدایب هدعبو شادیا حتف هلیلا كب
 فارطا .بودا اتشم هدپوکسا رئو ماک هدهنردا کک وک ودا اک
 مور هرزوا یر رح ناخ ناما . یدردبا كلام حتف لو « لو هدرارابد

 ربم یلغوط ییا هرکه نکل بولوا یتخت کب قاجنس هجهقشاب هدنتلابا یبا
 دومآم بودا: تموکح هلا نکسء زو شی یب . رد شموا هقدص ءرلنآیم

 ۲۵۵ ؛ ردبا لیصح هسک نوا تلادع هجورب یونسو ردنک هرفس ینیدلوا

 بولوا یرکسع كيب شب هلیرکسع اشاپ هلبرلواهج + ردراو یتماعزو یراجت
 یارشالابیقو مالسالاخیش « راو یسغاب زوب «یسشاب یرج < یسکب یالا
 . ردنلاع بصنمو تیولوم هلیس هاب ها زود شب هرزوا یهاشداب نوناق « راو

 هجور, هنسالم بوازا تراع ندارق عنصم .ددع یللا زو جوا یسجاون
 «قرق هدنتموکح تحن , رواوا وص یعاحر هتسک رک یونس تاادع
 ادختک هاس . ردتبان ددع شب رارب هلان قانا « ردراو راضف هراب یللا

 یرجیکی یخد یکاح رب ؛ ردقوچ تیا یسیهاس ندنایعا ارز .داو یر
 لام الام یررش هسلا یی رجیکی «ردهدنمان ( اغا هجوق ) بولوا یرادربس

 تارق ددع زو چوا بولوا یماغا رادزد كن هءلف وک ا ردا

 ی هداووا طرق رله فیظو هنس رپ هفلاط وب « ردکلام هنرارا صحو
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 بولوا د یه اا برص یسناب - . یسهملق هناشرپ
 ها یللازو ۰ ردقلاداوبوو هدنتلابا یا مور . ردشمقم یهملق حتفلادمب

 تلادع هحور یونس هنسضاق ندنسحاو بولوا اضق فررش هلىسهاب

 یفارشاو نابعا ۰ یرادرس یرجیکی ۰ یربادختک . رولوا لصاح هسک شب

 ۲۰۰۰) . ردشلوا عفاو هبناح زارو كنسارح هوصوق یرش . ردراو

 « نیم هلرلبلوح « عساو یلتیمهرک ایارسو انب ریکراک « یناقوفو یناتحت ددع

 همکح «ینارس یبیالآ ندنرلنادناخ ۰ ردراو یرلوا رومعم یلهجاب « یلغاب

 ناخ ددعر نوا . ردکل هبلغ ی هدنجماوش راح ندن رلعءاح . ردرومشم یارس

 : یحرات كن ( یناخ كبیحاح ) ۰ رام سرخ

 تاهو انا هد زوئوا كس ع۔رات اکا اظفل یدید كب یجاح

 نالوا هداج غاص « راو ( یماج دمت ناطاس حفلاوا ) هدنجما وشراح

 هاکتراز یماروا هلتهجوو شمراقبح هلج یرب ندهللءابلوا رابک هدنولخ

 بوخ یمانو اوه ید (ماج یسا) هدنجما یشراح . ردشلوا ارم

 یهحغبو عاب درک روک هتینرهث هک راویراناکد ددع زوج وا واگن

 تیغ تاغ یفارشاو ناما ا, ردحودع یدومرآ یعوزوا بولوا ناوارف

 هحکرب ء ردلوذم یراتمعا هادکو یاب بولوا تاوذ یحاص غارجو تسود

 .كدلک هنسهبرق ( نورود ) لرهدک هورابا ندارو ۽ رازالاق رسرفاسم هلس

 بناح نداروب . ردتماعز بولوا یوکرب رادلوصح و تبنم یلهناخ زوب شب
 . كدلک هنسهبصق ( كيلا ) بودک هقرش

 نانسنه ماف هن راک هل رنو هنس زغآ زاغوب هداروب : یسهعلق كسا
 یعرج دادام اراد هکردشعا انب اعر روسرپ انب نیکنس ۰ لکشلاعبیم اشا

 .ردقوچ یسهلاوح هدنفارطا هلغلوا عقاو هدنجا هردر اما « ردعدآ زو زکس

 « قرق هدراصح نورد .راو یسویقریو ییوطکیا «یلارف ردتیللا ؛یرادزد

 هل بولوا یرلهناخ ی هدنشوراو هرمشط . ردراو یسهناخ تارفن ردق یللا

 LE هتع ثخ رفم عماح ددع رب. ردیل هحل و عابو یو روا تمهرک

 : ردوش یحرات



 ¥ ® یتابصقو ارق كنتلايا ىلبامور

 عربو هتف ین رق بوسشاط قاع هدنجما قاشوفو قاشوف هدنرزوا ۱

 . راریک جواب یدابق هلا ریشقاج یلاجموق
 نکر دیک هلبرانک بالکرهن هرجا یسارح اووا صوق بوقلاق ندرهشوب

 دش كنرات رضح یزاغ راکدنوادخ هدنحا یلاع هق رب شلاق هرجا ناباس

 كنهق اما . دا تراز ىلع ییادنلو نوفدم كنراهبنطب تالاو یتیدلوا

 هجنوروک یلاحو صدقا اشاب دمحا كلم . ىدا شماماتوط زب یسورجگا
 ندا دش یھاشدابون رل لب رص ماطاس 2 کد د رقح . یدلک هضغ

 هکر ایدتما انب رتسانمر هدغاط وشراق قرهلوا هنمان كنومام مان شولبم

 لامالام هلبا ماخ ربنع یک كسم نوک انوکو یرالیدنق یهاوح هدنجا

 ناک بودک بودا تمد زودنوک هحیک یرانابهر « راو یراهرم
 زمهاشداپ یزاغمزب اما ؛ردنکنزو مساوتیاغ یفاقوا هکراردا تباعر هترفاسم

 نانلو هدفانک او فارطا هک رک . ردراو یرادهرت هنو یناقوا هن كنماقم

 كولر, ندنماخ ناحزباو « هديا رومعم كردبا ریهطت یهفوب بولک هني یلاها
 وادهبرترب هلیلایعولها كرهلیا راوند لاژءهعلق یقارطا .بودنا رامع اتا
 شو غ هسک ی یا هتالو لاها اشاب هرزوا كلوب . مدد « هلروس نابع

 هنفارطا هدهتفهرب كرهلبا توعد هرهطت یهق یاباعر یهدفارطاو بورو

 تخرد زو شیو رلهمصآ و غاب .رایدیاب وق یلاعرب كركچ راوید كسکوبرپ
 هکیدلبا نیم رادهبرت رب هلیلایعو لها كردبا رفح ویقرو بوکید رادهویم
 یهدرونرب ةبرتوو ۰ الآ یتسهفظو ندنسهریو ناحزبا بولوا نکاس هدنآ

 . هتءهزوک بوروک ییدانقو نادالکو نادرو ۰ نادعمش . هجیلاخ مشبرا

 تاریخ بولیرو نیم راظنلارظان ههالاضقووب یخدتیالو نابعا هلهجوو
 هدنراوح یراراونارپ هب ر , ردماعو صاخ هاکتراب ژ الح . یدلماب همیظع

 خيش ) < (ابب رادملع ) هجا . ردراو اوا راک و ادمش ردق كسنوا

 ربهاشم هڪ اهدو ( كب لواصب هداز اشاب شاطرو+ ) ‹ ( هدد سال ادىش

 هب غ بناح هتسها .هتسهآ هرکوصندکدلبا تراز یرلنو .ردنوفدم نابزاغ
 . كدلک هنسهعلق ( هنتشرب ) كرهدک
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 ردنا نایب یتابصتد ارق كنتايا ىلا مور

 ءرجا یاب ین یارح اووا سوق هبهلبق بناج بوقلاق ندهبصقوب الوا
 . كدلك هنسهعاق نرتطوو دازردک تعاس ید

 ( ۷۹۲ ) یحف . رد رالارق برص یساب س یسهبصق نیل وو

 رد دچا مده ینسهعلق حتفل ادعب بولوا راکدنوادخ یزاغ تاذلاب هدنحرات

 .ردراو یسشابیرح یسکب یالا بولوا یتخت کب قاحنس هدنتلاا ییا مور

 یتفم ۰ رولوا یرکسع ( ٠۰۰۰ ) هیرکسع كنیکیو یرالیلهج هرزوا نوناق
 یرج یی « یر, ادختک هاس « یسضاق هلیسهبب ها یللا زو « یو
 ندنراهح .ردراو یفارشاونایعا یماغاجارخ «یرادجاب یستح «یرادرس
 هغ یعاشا هلع یراقرو « هل کسا  یسهلم هداز كبالا . یسهلم دنهش

 رومعم ردق كرب کیا یناقوفو یناتحت یلوتروا تیم ہریکو انب ریکراک . ردم وعم
 « عماج رب هلىمان عماج یساو یاق وا راکدنوادخ هدنحما وشراح ۰ یراوا

 یسوشراح . راو یا فکر هدنسرق دیک < راتکمو راک ماهر

 یراتمعن ههدنورو هدنآ هدنرانادناخ اما ردقو یترامعو ناتسدب ۰ ردزا

 . ردلوذم
 نادناخ یللا زو هرجا رهشو لوا ندزملبجآ یبهراحم یحنف دیرک

 ها رهش نوسجا كنآ الاح . ردشعابق یرابارمس راکو نابعا یحاص
 راداوصح یک اووا صوق اریز . رولوا رومعم اشنا اما . ردشعوط زوب
 یراغاط هدرب ارون .ردفطل تاغ یساوهوبآ بولوا عقاو هدعساو نیمزرب

 .ردیاناارج ندنسارح یره بالک . ردع رهشر یلەحغلو غاب هدننماد

 ییاحرهش .یشیراق هاواروم هدسد یسهعلق هسحم وورتم بواک ندقلدووانرا

 . رارلیوس هگرتو هجدووانرا . رلزمهدیا ملکت هخانشوب . ردیموق ییامور

 قالاق یزمریق یلجاط قالا رومسو كروک یلدحرس بویک باوئا هقوج
 باوئا . ردیزاورپ یراد هایس یرارانک بولوا ( یلورج ) یوت كقاىلاق



 یرلهءلق قاحنسیدب هدنتلایا هنسو ۹

  NDE NIE TOE DES HEN HEEE BSE DUSK BIE NIE BD IDE DUSK HSN HIE BSE HIE DSK OSHSE RSEجک

 « مرفهملق ,نیدزعلق « قالسرد ةعلق قادو ٌهعلق « مورووا علق ايروق هملق

 . ردنرابع ندیاژور ٌهعلق « دالروق ُهعلق ؛ هسحیتسفار هعلقو ماو هلو

 دنا اب « قلورو : رد رهعلق یعاحنس هقرق نالوا هدنناح اراز

 هدوب ت تلا «زیمورت ردهدنمشد هعلقوب -- سلک ناس« شموا « هرودار

 نک -ترواماص ياخ شک راهلقو - . لرو: نماو - ردهدنمشو
 « نیراق « هیناروبا « مالسا دس « نیدارقسا * نیدان س ردبتخت یغاحنس هقرق سس

 دان ردکاخ سلک- هنوله «نامرواهرق : هشوروتسوا ؛ كينومز . هرادرب

 هدارغ نیماق ۰ كينهبش برف اینرام ءانیلادنام « كيتهش . هسعر « جوم#۶
 . ردنرابع ندنراملق نیلوص « شارد

 قا -- .راردبارخ  بلکو هنود : راهعلق یهدناخاد یغاحتس یارمس

 شجرو  كيوارت « قاینوت « هقولاناب . راصح لوک « هسجماپ « راحنس راصح
 . ردندن رلهعلق دارغشو « وقهش و « یارس

 « قاتلوق . هسع هب هرس « لوفوص « هفهلق : یراهعلق یعاحنس قدنرووزا

 . ردن رهعلق هحار « هنلب .لتف ؛ هلزوط «قنرووزا

 : هس چوق , هقجوما , هیرومرپ « هقشوبول : یراهملق یغاجنس كسره
 ۰ دوزهرب « روق « نون « هلبغ « لنت هجو « یافلو .راطسوم « هتل
 هشرو ءاتسر روموق « اصور . اون س ردهدرایلکیدنو س هرود . هنلصا
 همروغدوب و هننلک د ردهدنمشد هتل ؛زوطق -- ردهدنلا نمشد -- تئارب

 < كيشكين « هوس هرجا رلغاط یصاعو قون هلق - یدلاق هددووانرآ س

 ةبصف هللا یراهعاق جولوک هدنسارح هقجاغ « قاینودود « قانرط « ناکناب

 یتسوا «یرهش هجوق حلب « نولوا هبصق « نسمون هبصق ؛ ها هبصق « نیول

 لوپهرپ + یسهملق یارس هلم یرهش هجیلشاط « یسبصقهچناچ « یسهبصتهنیلوق
 یش راق كنیوص ما ناقا ندنجا یسهصق كینادور یسهماق نببق یسهبصف

 نالوا دودح هل اخ یتلاا یبا مور .ردهدنمکح یئابیجناتسوب کصاخ یاح
 .ردراو یراهعاق هو ورتم .رازبق

 چھ3 ع ھو بس
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 ناعوربا تصف هب هکتو و . رانوف ناکدورو و تا . ردراو نانا

 . ردراو یسهصق

 بولوا ماج هدلحوب هنسوب تلابا -- ناحوریآ ُهبصق دود ارخآ فاصوا
 یالا یزمدنفا اشاب هدلحمو یرانالوا هدنش كنراناسعا يبا مور هله

 .یدناوا لذب هیارقف بولیسک یرانابرق داب كرام بوقیج هلابقتسا هلبا مظع
 . یدتا راقدصت هارقف بولق زام تمکر ییا هدنعماح ناحرغ نمدنفا اشاب
 . ردنرابع ندهناخ یتمرک ددع زوحوا هدنسارح هوصوف رومعم هطب رو

 یوا رب كتتلابا هتسوب . ردراو یناکد چاق رو جافر و یماحو ناخو یعماح

 یتس رو هو هدشروعدو فرطر و هدرلغاد هرد یحوار و هدلعو

 هرومرپو هقشویو یوا ریو ,هدنسهملق نورب حوا ربو هدکیدنو هربود
 رداشم لا غرو یفرطرو ردا دم هلا ریام هدنغاحنس كنرح یفرط رو
 رداشم هدنعاحنس مرمس هدننرووز وا یوا رو هدنتلاا ندو یس رو

 . ردریک تایارب رداشم هلیراصح هجالا یلرا مور یسیقرش بناجو

 ردنا ق ی رآهماف كغاحنم یان ن او ااا 2 . ول

 « كينرخ لف ندعالق نالوا هدنغاحتسن كننرح هدلامش با الوا
 « هسجناشوتسوا هعلق هجرس هملق هسحایرف ُهعاق « اتسلو ُهملق . هغلو هملق

 هات ۱ E : هتکار < ساق بوم هر وا ات
 . رددلراح ول

 ةهعلق « نوولصام ةعلقو هسحوورب ٌةعلق نیکود ةعاق س یرلهعلق هغذوب

 هعلق « تور هملق « اووا قاب هعاق كوا هلق هغژوب ٌهماق .هسحدوهار

 هعلق هسعادسوق هعلق < هسحد ود نم هلق < هسحو هساب هعاق ۰ هقشدرغ

 . رداکم هعلق یون قوق یوق

 «هقبس هعلق ,ییواقبل هعلق «اننودروا ةعلق - یرلهعلق یغاحنس هقرق



 ۵ ۷ یس هعلق هج ورام

DDE DDE DDE KDE NIE BIE NIAEDIEEOEاد  

 هنسوب . راو یسهلاوح لهس اما ردهعلقرپ انعر هدنرزوا اق قالار .ردشمتا

 یللاو یسهناخ رته؛و یرادزد هدراصح نورد بولوا عفاو لکا ىلا

 ربو یراراسنا الغو یرایوط . یساخاخ یرادقم تنافکو ا ۶
 زویجوا هدنشوراو یغاضغا اما , ردقو یتراجرب هقشب راو یبماح كحوک

 «ردراو یهاجرب .ردروتسم هللا تمهربک بولوا یرلهاخارقف هجیل هاب ردق
 یراغاب نکل . ردقوب یسوشراح اما راو یناخ هدر, . ردکناشاب ینامصم

 هضارعا قوچ رب ۰ ردراو یراهجیلیارب كچوک ىلضوح یتا شب . ردقوچ
 هد مه و راق مه رلاق هدارون نوک نوا ش بولک ندرار هڪ . ردعفات

 هدنداروب .راردبا تدوع هدلاح یراقدلوا بابافش لا نذاب هرلرحما ندننوص
 . كدلک هنسالاب هعلق هشورتم ںوقلاق

 یزاغ . ردیسانب لارق یتشاس ندنرالارق برص س یسالاب هعلق هجم ورتم
 حنف تاذلاب یهعلقوب یزاغ ناخروا نیا لوا دارم ناطلس ین راکدنوادخ

 ندغش نادند یراشک كم زو هرک ید رو هوصوق هد . ردشعا

 ندنجنا یرکشل رافک نکراقیب هدریرب هدنرانکر هن ینادهش ءرکوص بوریک
 . رد دیش یرات ریش دارم اطلس نوقلق ءار و

 هبیهاشداب سوب تسد هلسیرقت كلبحابا نمشد روک ذم كنادمب هدتاوررب

 دارف برس ت هحدبا دش ییزاغ ناخ دان بولوا رحخ لاد هحلک

 رب . رازامهقس الصا راررو شوا حالس ردقوب مالسا رکسع ردقوب . ردبا
 شلوا ریمد هلس یدرحو هسخ و كوروا یتا رابزاف هرب » :ردنآتروع هتوترف

 .رشود بول هلرکت ندنآ هجنوروا قوارب یلتوق ولوقرب هند «زما راک اکا

 علق هنسهملق هم ورتموب نوجیکنا  رارلهید رربتک نسهلک بود رابزاغ
 زسهلاوح هدنناح ین رغم كنسارح هوصوق هعلقوب . رارد سوحنم

 زما لوق ملو شیزم .ردهملقر یشارط كنس رودم لکش لاثم هطروموب
 .ردقوب انيرپ ینا هدنرلهرومعم .راو یسوناقرب .ردندتم دسو ناصح نصحرب

 یارقغ دنس کتا قلم تراز سن لا ق ) 
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 یدومرا هنوک شب زوتوا . ردراو یساملا عون زکس قرق -- یرلهویم

 : ردراو
 ا یادم نواقا صاف ضان تاق یا

 . ردراو یرلعاب مونود

 اشا دما ظفاح . ردراو یسهحیلبیا ددعر هدندعع تعاس مراب ر

 ۰ ر دس ۳

 حس با و نر ن کر

 هرز یاس هلراما ددع ۷ ندا نابرج هرجا رهش

 یعولط كنهتشار رهن ندبا نایرح ندنتلا یرپوک جاغا هرجا رهش الوا

 هدنسارګ ریسم هدنسحاون یسهعاق روح هدنحما قلدوباترا ات هد ونح بناح

 رهن هلیمان هقشار ندنا . روشیراق هبهدیآ رهن ندنا بودا عولط ندلوکرب
 ندقشار ره .رولوا طولخم ههسعاشوب رهن یخدهسجشوونرت رهن .بههمعاشوت

 قرا رب . رونلوا قت هنیرانامرکدو هنیراغب كرهش رامیظع قرا ددع ترد
 رانا ددع یدب هدرابغاشا . ردیک هراناتسو كشمو هرلهحف یغاشا یخد

 . رولوا طولخم هاواروم رهن هدنلوب دارغلب بولوا رب
 یرازاب هتفه بولوا اشم هلبا اضق چوا رهشو  رازاب کی روش فصو همت

 هنسو الوا . ردرهش هصح چ وا هکردررقم ین دوز یخاق چ وا یرانوک

 ید یضاق وب  یسیضاق كبنور « یسیضاق هتشیووفرب « یسیضاق یعاجنس
 هدرهش یییبط یسخاق رش هدر رارماک یضاق جواو -- ردندنرایضاق هتسوب

 هرمشو یمه هر ر كنضاف ترد . رولوا عج هدری رب یدرد ندنفح هنل و

 غاص ینسهعلق ( رارق ) هرکوص ندکدتیا اشام هطزوک یرهشوب . ردص وصخ
 . قدراو هب ( هقسناب هحبلا هعلق) هدتعاس ۸ قرهقارب هدزمتهح

 نامع ناطاس اشاب ییطصم هداز یحشوشروق هدنحرا ( ۱۰۲۸ ) یسارو

 انب ندشاط قرلوا لک لامر یهعلق کهدنزغآ زاغوب و هلبنامرف ینا



0 
E 

Er 

of رازابکی ربش فاصوا 
DDE NDE DDE DIE DIE BIE DDE DVI NEDE BIE 

 یتا ددع جواو ردراو هدنعماح یرب رک شاط هکع ینا یک

 . رده دلم وا هدناشورد .ردراو هناخ رفاسم

 ردا هلاسا روهط بارش تااناع ددع زوقط اچ یرا (میتففس ۱

 هرجا رازابو وشراج . ردرلوص هقرفتم ندقشار رهن یسهلج بولوا یراهمشچ
 شالوا انب نوجا یحور الب رک ت شد دیهش ندنفرط تارذابحاص ددع قرق

 ل س

 . ردراو اهد یراهمشح 1

 هحونزو نیناخ یارس « ياخ كنرف . ردقوح هدیراناخ س یراناخ

 هدنو یقرافت م تبع «دنه هلج . ردشناتسدب رهش یناخ یجایروح ق

 یناخ :یدتفا مهارا خيش ردي ق یناخساغا یل . . رولوت تمیق ی

 ب : نو ران ناطق نخ وا ا دال

 تیمهرک ایارمس یلمرا غابو یناقرف « یناتحت ددع كن چوا س یراهناخ
 .ردراو یرلهاخ رومعم یلوتروا

 كسهو هنسوب فارس یدفا مهاربا یحاح الوا - یرابلاع یارس ۱

 ميهاربا یجاح تاریخابحاص ندا انب راناخو رلرمسج بودیا ربهطت یی رالو
 نادناخ ییاوب یاس اغا دوم هداز راقفلاوذ . ردیلام یادناخ یدنفا

 د للا یرلیارس
 « كنفوت ۰ دملک . ردراو یرالناکد ددع نوا زو كس بس یموشراح

 . ردقوج یرلناکد رولوا لامعا حالس ربغو هجنابط « كنولوک
 یشفو زاب یزاب ندنغیدلوا فطل تاغ یماوهو با یساوهو بآ

 یرلناوت رب مرک ۱ ۰ رارولوا تسرد نت تاچ قلخ ندلجا لوا . ردشق

 ۸ ردرلبل# را درو یرهزات . ردرابلقاس نوک لعلو هدنز هلس

 یانو یساوهو با كما یسا . ردراو یا ددع یبا ےک یراماح

 ردا شوخ ید مام کیو ردانعرو فطل

 یرام كب یزاغ ی ع .ردراو یرلترامع ددع یبا یرلهفایضل اراد

 . ردلوذبم هادکو یاب یعاعط

 بولوا یرلا نبتالو رابسغلب و برص ددع ید هلم - یرلاسباک

 . ردقوب یرارد راج یدو « كنرف
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 هلبسهباب هغا یللا زوب هدنک اح یغاحنس هنسوب س شوراو یی فاصوا

 ین یرادرس یرج یی یسشایوص رهش یرادرس . رداضف فرش

 شلوا عقاو هند غاد یشوراو . ردقوب ییقنو یستنم . ردراو یرادجاب

 هردن مو رومعم تاغ نکل .ردلکد رهش مظعم ردفوا اما . ردرهش نرمشرپ

 ودع رآ اهد تاقرب یتفاطل كرہش هلفلوا عقاو همیظع یارح ینبناح هلق

 هلراناتسو اشکلدو هلرلهابو غاب هج بولوا هدایز ندکس ییا یراهناخ
 اه نو توت برق يانا ۰ ردیف وا ساز لام ننج

 باح ا كنسباها هدوب بولوا حودعو بوغرم كي یابورمشمو تالوک ام
 یی هدتعاس ٩ هقرش باح ندارو . ردهناشن رب كور «تراقدلوا ندتعسط

 . كدلک هتسهصق رازاب

 الاح ندنغیدلوا رامعو رب ندنرصع حتفلاوبا س رازاب کی روش فاصوا

 وص . رداضف فارش هلبتسهباب یا زو شاوا رس رهش رب هلیمات رازاب یی

 یرادعاب « یسج یرادرس یرحکب یسادختک ہاس . ردف ع E یسشاب

 . ردراو یسافا حارحو یارشالا بو مالسالاخشو

 هدنم یییدلوا عج هر ر یدودح كالو چوا یررش رازاب ی

 یللا قرف . ردراداوصحم تباف ندنفدلوا یسیراح ره ددع ید بونلو

 راتاو یخ یدتفا ميهاربا یحاح یال هرق . ردراو یسهلحم ردق
 و سعی يااا کر یک حاب و ۰ یسهلحم اغا دوم هداز

 . ردب رانالاق هدمرطاخ یمسا یمهلحم

 هدنرز وا یلوب لو مالا. ردراو یعماح ددع چوا ی یرلعهاح

 هدنرازاب هکرت . ردعدق هکدیعمرب رووا داب هلرمان یم اج نونلا هدنسهلح حلب

 لنت وتروف . ردحتف یسا یماح هل یسع یزاغ شلدا لوک ندهسنکا

 ندرلنوب . ردیرلرومشم یعماح مرتح جالا یعماح یریوک شاط . ردهاکتدابع
 یسکیاطقف .ردراو یسهسردم ددعشو ردراو یدحاسم هدددع روا هقش

 رنوا و . ردراو یناوخ دحا بتکم ربنواو ییدطاراد . ردانب منصم تیاغ

 - ردررقم یتکم ررپ كنیرابحاص عماجره ها هقشب ندناوخ دجما بتکم



 1 ط ۱
 ofr یو رب هعاق فاصوا 1

 ندنراغاط ینهعلق وال هدشالو قادووازآ ید یر 0

 یتسوا هدکلرب یسکیا بوشیراق هنیرهن نرد هدنبید یرهش هجوق بولک
 قردارغوا هسهعاف قہنرووزا بوایغوا هدارغشا و ندنآ هنسهبصق هسنولوق

 هلرسج هلنافطو نافوط هرکرب رنو .رشیراق هباواص هدنکوا یسهعلق ههاد

 شورض كب یدب شم كرهلیدیا ریمعت ندفقو بناج هلقهق یزوک رب
 هنسهعلق ( نورود) هدنعاس (ع) اردک هود باح ندارو . یدتک"
 ۱ : . كداک

 حتفلاونا یحناف .ردالالبوق سولنم ندرلیلبرص یسناب : یسهماق نورود
 . ردشیم حتف كلا راشم ريزو پولوا اشاب دمحا یلعوا كسر هلدامرغ 3

 اما  ردکجهماق رب یلبدو یلاباق یسسکا هرزوا ای رب نیطاب یسهملق
 قجهنلوا نظ شئلوا انب زونه هعلق اما . راو یرلهلق مظع رر, هدنراهلاوح ِ
 یر ههاخ تاره هحارب و جافرب هدراصح نورد . ردانعر روس رب هدهحرد ۱

 رادقم یللا زو یشوراو یعاشا اما . ردقو یسهاخهجو یارف و رادزدو ۱

 یمءاج ناخ ناماس . ردشیزم هلراهناخ یلهجناب « لغاب . یلوتروا تیمهرک ۱
 . یدلیا اشنا ناکد هدجاق رب بودیا راع ددحم اعا دحام .یدیا بارخ

 . كدلکه نسهملق (یویرپ) بودیک رلءرومعم هبهلق بناج ندارو
 حتفاوبا ییهسلقوب . ردبرالارق برص یسناب - یورپ ةعاق فاصوا ۱

 هلمس هناي ها یللا زو ا یعاحنس هتسو . رد شما حق تاذلا یزاغ ۱

 یعاط دود رار هحوا هدنسوشراق یمظع ره ( ما ) یسهعلق . رداضخ

 الباب هدنجا . ردهملق رب نارو كجوک انب شاط هدلکش عیب هدنرزوا

 زویچوا هدفرط یرب كنیوص مل یشوراو . رولوا نک اس یرلنابوچ ۱
 یرلغاب . ردراو یناخ چواو عماح رب بولوا هتسارا هلراهاخ ییتیمهرک . +
 قلدوبانرآ میا مع رهن هبصقوب . ردقو یسونشرایو ماه ابا . ددقوچ " 1
 بوک ینسهصق ادور هدنغاحس كسره بواک ندنسهعلق والب ندنجما 3

 هدایزندتعاس نوا ید نداروب .رولوا طولخم هنیرهن نبرد هدنبرق دارفشو

 . قدراو هشوراو کی كرهبرو لو ۱ ۱
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 ك ۱) كرر هلق تمس هن هدتعاس

 هنسسهعلقو رهش ( یارس ) بوع یی رهن یارس ندنآ و هن ( یسهیرق شلاب )
 ناوارف كردي رلافصو قوذ میلفع بودیا ثکم هدارو نوک چوا . كدلک

 ندنآ بولک اباده ندفارطا هتاوغاو ءنمدنفا اشاب . یدنلوا لوانت تمعن
 ددعرب « یراناخ . دلك هنسهرق ( هرقوم) بوشح هراغاط هقرش فرط

 7 اید ی ال اع شش راو یراهظوا ها هایو یماس
 ترد ندرلابق لوا اشاپ دجا كلم . ردروہشم هدمجو برعو مور ایوب
 هدتعاس (۸) ندنآ . یدربشا هفرط هتوا بوراقبج یرهارا یحوق

 هنسهعلق ( دارغشو ) كردک هلق باح هدتعاس ( ۸ ) ندنآ هن ( یناخ هوقاز )

 اشاپ دم یللوقوص بولوا فاعمو سم ک3 اس كسم كدلك ۰
 « یرادزد هعلق « یرادرس یرحیکی بولوا اضق ها زو هریک اب یسل وتم

 یک هطروموب هدنرانک رهن نرد یسهملق . راو یرادجابو ینآرفن ددع شمت

 نکس لکشلاسج هرزوا الاب هوکشلوا بلقنم هجوا یلقاریوط یرموب رب
 « یربغص عماحرب « یرلواو یلوق هدنجما بولوا كح وک « ردکحهعلق ر ان

 هدنشوراو یعاشا یارامع . راو یسوق هعاق رب ۰ یمهناخ هج یرادقم هافک

 رطقو هود < تا ردق كس نوا کل عماح رب و هناخ زو یدب بولوا

 ددع زوب چوا ۰ راراسهمشجو فیطل مامحرب « مظع ناخرب لاثم هعلق رولا

 هرجا رهشو .ردکناشاب دمت موح ع یللوقوص راتاریحوب نوتوب . راورلناکد
 یر ر نه تولوا زوڪ ر نوا هکراو مظع رمسح ر هرزوآ نرد رم

 ندهرامعم تراهمو هسدنه لع ندوک فر وک و . رداع هنوع ندناشکهک

 : یساسا رات . رولوا ناربحو هلاو رلهسمک رادربخ

 اشاپ دم هرزوا وص یبیر وکو ىدا اعد هديا نروک ره یداین نخرات یدید

 ۱ > اقا خم رات

 فطلا و ربیک رج بیع هلكارب رات کا یدد فتاه یماعا بوروک

 ندنغالبا هبرح كنغاحاس كسره رهن نک یراو هقعاص ندنتلا كنو

 هنتوون رهن یک ییدتبا روبع ندنجما یرهن هجوق بولک ندنغالباب رونعادو
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 هدا هاتسا بودا لکو اعد ییدنا دم ییما ید ؟ را

 لرناساو کشا تورو یا هب یلیریوک روضح . سر

 ندنرایشاب وص نس » بوللوا کح هنیرادهنیزخ ائاپ هدنرلروضح یسضاق
 یرالام كناشاپ هدبولوا عبا هسه یاوه نوچ هدلاح كغيدلا دباوقو ۳

 اب یمالغ حاتفهو یرادهنب زخ بولاچ لق هنمسا كرەيبد « اد شوک هی

 دنا روقع وار نوا رارفا لا لا. در و

 هاد ودی یعالع حاتفمو یرادهیزخ هلغمقبح هت نادبم نوتلا كچ وا

 « مشادنرق اشاپ كلم من » :شمزاب بوتکمرب هجهلیوش لاو بوردنوک هات
 راهحنکشا هرامدا یربغ هر قحان بوتههدبا ظفح یلامیدنک هک ردتمکحهب

 لیصحت بولوب هع اب ییرللام نالوا باغ كيللادابع راسا « كسردبا
 هڪ هلو اهد «؟ ردکلتالو "یلاو لکذهنو جو جره لکن هنو ؟ كسرد |

 كنا والاعس ر یسهنس (۱۰۷۱) هترزوا فاو , یدل ابو دا نعط

 لزع ندهنسو ینهدنفا اشاب دجا تل« یورک ی را رازاب یجنکیا قوا

 ید هزب « یدناوا هبحوت هب( شاب لء رادرس طاراو اف یلابا هنو تودنا

 جز سس

 کک هلا مور ندهقولابا

 هب هوش ود هرب ور تو كانا | هسروکوت 7 کیدا اش تدش ردق لوا

 تعاس (۱۳) هلق بناح ندهفولوناب هلا هللا مپ الوا . یدراکوط ردق

 اما « لدتا رلافعو قوذ بونوق هرلوا هدنسهصق ( ینفو لاعراو ) بودک
 بوک ین-هعلق راصح لوک هرکوص ندنآ . دکح نارو و ید بج هدرالو

 كس بوک ینیملق راختش ۱۰۸ ( ین

 ب هلبق بناج ندنا « هن ( یسهمق هییوقسا» هدتعاس (۸) كرکچ انعو څر
 () ندنا (  هنسهصق رو ) هدتعاس زکس ندنآ و هنسهماف ( كينوارط )



 یمهمانتحایس یلچایلوا : 9۰

 | سم اسم تم اف طه ما NIE شم ان سم اش تم WD EDE دنا شش مند کم اش اد مند من منا ماش تا مان

 هدرب شب قرق هصزور قرهیئااق خبطم اشا الصا بودا ثکم لماک
 هک اا اوا لوا راش تمعن لتا رطقو :امرخ ریش
 كسب یعرکی قر هلبراب رلهقودنص تم جاقرب بونلد یناوط یسهنیزخ كماشاب

 یحاص هناخ حاصلایع ناه هجنلوا باغ هرخاف هششا قوحر و نوتلا

 هشراصو ناک هن راد هن زخو ادختکو هکب دمت لغوا اشاب داهرف

 راهجینکسشا همالغ كوجوک رب مان ( رم ) سالارخآ بودیا یراهجنکشا
 یعاشاهلبا بیا ی بولد یاوط دما یرادهتزخ كکب مر هللاو » هحاليدنا

 هللاا هنب هرکوص بولا یهاوج هدردقوب « مدل هسک ترد قرهدیقراص

 « رایدریو ینوستلا كيدنو هرود هناد زو اکپ هدمب ۰ رایدکج یراقو ی
 هد « ردق و صرخ < اما » یرادهس زخو اکو كب دمع هدکد ید

 یرلءرتسدو یرلوغرو ناد ینارط رم وجوک هجر و باوج هلا راکنا

 « رایدربغاح یراداتسا نایاب یرلهرتسدو یراوغروب بوربتک هتبحم نادیم
 شاپ هدنرلکدید « درو هس راد ت رخ یحاصوا بویر لب » هدرانآ

ET۱ ار فید سا هک فا  
 . كنتنم . یوروس ین هارادهتنزخ- كنس ۰ ینلوا قحالوا . مناطلس هّلاو »

 رب ۰ یدید «آ كسلا لام اک اک یلامو هاوح هل

 هاب رهم ws قدلآ یرانند كىدنو ےک ترد كرەلەد یناواط هحیک

 یسیحابص . یدراقیچ بو ربتک هتبحم نادیم یرهسک هیید « رویروط
 اشاب « یدالغآ بودا هللا نع « رایدبد « یدلوا باغ نوتلا » لدتشیا

 کب درج هت بود یشر الصا كردا هحنکشا هت راد هسزخ یک

 رارف ندسح یحاصهناخ هحک لوا ناه . یدرو هسح كردا رلهحنکشا

 ۲ فک ار ها دک سری ینادتتک لو رک یول بودا

 بورتسوک هب یلیریوک ررب « درب یرلکدتورو شماق هدنغامرایو ییرلتا نایوق

 حاتفم هلیراد هنیزخ اشاب بولک ی شاب یو قرب هلبا یهاشداپ صا هدنوک کیا نوا
 هناخو ینساد خنک كکب دو یر كوجوك ننيا ندناواطو یر مالغ

 ووك هىا یرلیج هرتسدو یحوعرو . یدما یسادختک یحاص



# 
: ۶ 

 لرع هدنتلابا هنسو كناشاب دجا كلم ۰:۳۹

PINE SE NEDE NVI XE PYD PY YE NY DE PYM DIE PDS EE HYDE NHS یوم NDE وا و دوو( HVE NDE ADE 

 روضح هدقروخ رصق ما (یشوک ناور ) هدنسهحاب رادکسا یریقح و

 بودیاسوب نبمز هدزمغیدراو هبیهاشداپ روضح ریقح بوروتوک هب یهاشدای
 تداعس مولعم یراموهفم بونلوا تئارق . مدتیا میلست داد یرابوتکم
 اشاپ ىلع نادوق هدقدراو هراصح زاغوب هلءاشنا » : هک رایدروسب هدقدلوا

 » مرب ردنوک بودا رادرس هرزوا یراد لدراو یسهعلق طاراو یالال

 هلبازانعا < هللا قفر هرزوا یرامامو دصقم تعاسچوا لماکو . یدروم

 تملخرو نوتلآ شم زو هرقح . یدنلوا تاک هع بورب و راباوج
 ! ال وایهلا « اشاب دی لیر وک هدنشدقح هرشط بو وا ناسحا هرخاف ۱

 هنشیاكتلود یره کدلدر و راد اوج هرابكبث س .لوا نمعمو رادروخرت

 «ناسحانوتلا زو ییا بودا اعد هریقح هسد «! ردیناماس م م ررب راراب

 هلجیغد رلاغا رادهقوحو رادحلسو هداز یماشو كب واسم هداز لب 9

 ناسخا یاتک ضوعرو رحالاقتلامرب هسا یجناشن « یدریو راناسحا

 رارکت هلکن | هلکلک ینادومق هک ینوک یسه را . كد هلوبناتسا بودا
 صالخ ندنلعوا ن رز ی یاحابلوا « نادوم « قدراو هیهاشداب روضح

 . مهاشداپ ناه » بوب وا ییهاشداپ تسد هیالغآ  هیالغآ كرهید « یدنبا
 ید کا بولوا راتاک قلعتم ه رقس تعاسییا هسد ۰ ردمزال رفس هلدرا

 هرشط < « ی.سا ناسحا هرخاف تعلخ بورو نولا زوب ج وا هاشداب ا

 هطق شم زوب هل ج ندناوید بابرا عیجو"نداشاپ دم ي و
 هدنسارح هنواه بولک هدنوکربنوا هنسرادد هنسو ندلوبناتسا پولآ رابوتکم
 تمدخ هز نمدنفا تاود _تبحاص بوراو هلتمالسو تح هضصدقا شاپ

 ددع یللا بودا ناسحا "الصح یلد كنساضق قنرووزا هدنلباقم

 . هادتک هنساضق هلزوطو قدنرووزپا هلنعرامدآ
 ر فی ا

OT 

 ل زع با س ندنتلابا هنسو كندا اشاب دما ثالم

 یآ یدب هدنسهناخ اشاپ داهرف دنفا اشاپ دمحا كلم هدنرهش «ةولاناب



 یس همانتحاپس یلجایلوا ۳۸
HIE DIE IEادم  

 سد ق رهعلق هڪ . یی راوطاو عاضوا كنلغوا نبرز « رازاعایاط

 هدنخ هرورضناب یی رب وک  مدید « ۰ مرابخالا ما الاح ندمکیدلبا اشاعو
 .مهاشداپ ولتداعس حابص یایلواوب زب » : ًاباطخ هباشاپ میهاربا رادرتفد بودیا

 هل هسد لوا رضاح هربقح  یدید « زلف هلوس بوروتک هن روضح

 : هکشفلوا ر 2 هلنوا ؛ یدردشا تارق ید یرابوتکم رکید بودا

 هدنمکح كيدنو یبالو هقشودود هسرولوا لاوس ندنمدحرس یاهنا»
 هرانا ات ردموف كس زو هللا یرالغوا ناک بولوا هدنطض هه ییصاو

 ندنمدحرس .یدنل | راگانغ لام تولوا تراغو بهن هرزوا رانامرفهحراو

 بولوا ردق كشر یراب زاف یلدا هس رقاب « نهنک هدنغاحنس هقرق

 ی راتالو هب روم کم یاتستاورخو ان ووالسا یرحما ندشالو هقشودود

 نادوټرپ « رایدراقیچ ریا باسح ی هلءانغ لام قوچرب بودیا قارحا
 درد رش روضح هد آ هللاأشنا ندنکیدشود سا هلیعلاوت رفت قرف ید

 .ددع یدب رکید یراساح همن هرزوا یناوج كادوق ربسا وا . مریردنوک
 ۲ ۳ تام درفو هما ل هرزوا هجیتسم تلف نفآ مرللارق
 هلتاهرت ود « لهدا رفس هرزوا دلرت » هلا داحا و قافنا یتسهلج بوزاب

 لدرا هلیبس یسییغرت داسفو تنعلم كف رح نالوا ای الاح « ردش«ریدناق

 یمهعلق راوشخ هرزوا یر هست نمل شونامکو لارق یفوقار هدتالو

 لرانالوا زرا دنب راتفرک یراقدلوا عج ها هرحف كیزوب هدننل آ
 ندزمشادنرق اشای دا یدبس یر زو ندوب . ردشملشالک | ندنرلزوس

 ندنشیدلوا قیاطم هنیراباوج هلرلریسا هدوب بولک راب وتکم هربقح یخد
 یرل:داعس روظنم ؛ردشاردنوک هعاطلس یخدیرابوتکم كناشاب دمحا یدس

 ی 6 ا تف کو یاطتراسو هنس رابناح طاراوو هلدرا هدعب بولوا

 كنلغوا نرز « ۰ مالسلاو . زس هرو تمه لذي کم هلا تع نع لاثم ابرد

 نادنخوداش ندب وتکمو یی رپ وک . ید هرزوا قا سو یخد اک

 . هه شاشداب روضح ینس ءالوا » هربقح بولوا هدنسادوس قمح ا رفس راف

 حابصلایلع یسهنربا «یدتبا راتحیصت هب یتاعتم هسلج بادا هیید «مریروتک



 ۵۳۷ یس هعلق قحدارغل

 نملسم تانغ عی بودا باو بارخ ین راکدمام هل هحراو هنسهعاق

 ربارب هلرب ید راهملق راوج قوج رب بولآ ریسا هدیزک ددع كسب ترد
 هنتل | یسهعلق اراز لردبا تراغ یراسیو نم هدنوک یعرکب ندارو ۰ یدلوا
 . مدد « لدتا حاف بوممر و ناما هسهساط مظعرب جراخ ندهءعاق بوراو

 هدایردبل « مدنفا - , نيقح هدکدید «؟ ردهملق هعاراز ایلوا -- . لیریوک

 راغاط ةت لهاتیه ابا راو هدر یاب ا و وا

 نشد رب هرشط ندوق . كدربک ندهطلاب ییراغاب هلح هدكنآ « زماان
 کش تلاص درک كسنما ټو ید ءس ادای وا رد دف
 رصقت رب ربقف هدزمکیدتا تراغو به یرلتالو هقشودود « هازوم بولا

 .«؟ردتالو هلو ه هقش ودود ءايلوااب ۾ لیریوک . مدید « . مدیا هل یو

 یال نایلاتیا هدام یزفروک كيدنو مناطاس « هّلاو - . ریقح هدکدید

 ء ردهبات هلارق هسع ییصن ۰ کیدن و ییصن بولوا موق كس زو رلیو س

 غیبت هکیدن و اما بويا تراغ هد نوسالوا شيا ریاغم هحلص ینکلهسم
 لر هک هنناآ كنسهملق اراز هدعب بوناآ مشانغ لامو ربسا ردق كيب ندنالوا

 سلک كرهک بوذا اشاع ینمراهعلق بارخ یهدناخاد یغاحنس هقرق

 شلردنوک رانادوبق ریس هلا رلهلک نداروا هتلودرد . لدتا ثکم هدنسارح

 هغهراتروق ینادوق هناغوا نیرز مایلوا ءا . لیریوک . مدید « . یدیا

 هالوك و ندهقولاس فیض دعو « ىلإ س ٠ ریقح هدکدی د »؟ اک نیفتم

 مدق هنک اخ یغاحنس كينرج كره یاواص رهن هد بوراو هبهقشدارغ
 یک راغابط مان یارو هدندودج یف را نر مست وا نزار تا
 ییا نوا هدنسهعاق یهاکتخت مان انروطاقح هدنوکرب بوک ینسینبرق رلج اغا

 « مدتیا ماست هحنبجوم یرتفد یدنک یکروک ر ومس شب « یلام یسهبارا مرسم
 نادابآ و رومعم تیاغ ۰ مدنفا اما . رلیدتا صالخ بوراقبج ینادوبق نا لوا
 زو یدب لصاما .ردهجوریوق یرکید .قحدارفل یمهعلقر راو یراتالو

 كني راراید هل رلهلقوب هکر دب را هغناپ اناوت علق ریکو ریغص هراپ شل
 هق یقع اما رد را هلو نام كع ین بوط رر ندنرب یر دنر



 یمهمنتحایس يلچايلوا ۳

 غیدراو هنسهناخ كناغا دم ۾ زا نالوا یروخاربم مظعا ردصو یسادختک

 هنیروض> اشاپ دمع لیریوک هیزوت مایا یریقح ندهمریدنما ندرلتآ نا
 هدلح ینیدلبق یاشع تالص زونه هسیا هلا راشم مظعا ریزو . یدروتوک

 بوقار یمجنلبق ۰ یمادص هدنآ ورک هلمشک ربت هنروضح هلغلوا
 قدتسو . الو شوخ و الوا» هدشدروط تؤدا سو تسد مالسلادعب
 یادوه کم ندعوا ن رز ناه » : ربقح یدد « ۰ ردنوک چاق اقبح

 زوقط بوقارب هدهقولااب یزکشادنرق اشاب نوک مکیداک بود صالخ
 بوبد « مدلوا ف رشم هلا كلاح دلرابم هت ادخ دخ كرهدرکس هکرودنوک

 سوب یزکفرش تسد زکشادنرق اشاپ »: و مدیوق هنیر .طح یرلبوتکم هلج
 «۰یدروس نورو ارادت كردبا رص ا همان دارف وب بودا

 بور و ههداز یعاش ی راب وتم ءانهدنفا شاپ كلم ادا ناه . مدد

 هدهسمدید « هديا تکرح » هدربقح « یدغوق ءرشط ینهصاخ ناملغ هله

 بونکم لأم هیت  یدریدتبا توالت یوتکم بورویب « ۱ روطوا نس »
 هل زکی رابررد توکم اغا ىلع یدبرک یشا یس ورد امدقم «مدنقا مو: یدیا وش

 مظع هدنرزوا یربن اواص هرزوا یرابرېش نامرف هدقدلوب لوصو بولک

 كينە شو سلكو اراز ماقان هرجا یرلغاط نایمرا « كدتبا انب رلرسج
 هغمراتروق یتادوق هک هرزوا یرابرہش نامرف هنب بودبا ییمطت یخ رالو

 نیدز بوردنوک ییلچ ابلوا هقرو لماح هلشورف كم ید ناسکس

 کس « یلبریوک « . مدردنوک هزکهرش روضح دلردبا صالخ ینادوق ندنلغوا

 هنس ردقوب نادوبق « مناطاس -- . ربقح هدکدید « ! نادومق یناق ! ایلوا ءاب

 بواوا هکرایطب هلنلوا مدآ لاقث« یحاص محشو م رب بوکج باذع

 هدزوا كلک باب باب هحنلک ا ك هفوص ندنکیدمهدبا ليج هراقلا

 سو یی وک مدد « ۰ ردهدارون هدران | ردق هنوک یار هللاءاشنا . یدلاق

 هلیرکسع یتابا هتسوب هل « مدنفا یلب س . یقح « ؟ كدا یعهلس هدنتلا ارازا

 ؛شوراو كنسهعلق تلیسا یهدایرد بل بوک كردبا تراغ ندساک ادا
 كينهبش « هر « هینرام هرکوص : دریک ندنیماسم ربت هلح ییرلهحفب و غاب
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 كس ید E یس هلہامرف كهاشداب یلتداعس ! نادوش « : کی دروس

 هتل ودرد نوحسهرواشم تامو لود روما ین و لدتا صالح هشو رع

 E نس a دقاللطا كنادوف 3 لوا رضاح هد نس « مال وا ۰ رة ا

 .كدلس نس < هادروک نس یرلراد لوا ؛ كدر و كد نک یاباده < یهرابو

 باوج هیاشاپ دم یلیرپوک یک كکیدابب بوروک ارپ هلهرابوتکم یروب
 ی مدل وا هداما رورو  یخا دات بولد « ؟ماصالا » ید ربقح « ۰ رو

 تاسا هلراپوتکم ناک نداشاب دما یدیس ندندو « یرلبوتکم نداشاب
 .هرز وا كمر و شش هراز هدلزنم ھو بولآ ی رلب ین كننادوو

 كلو کن ۱ ماباوا یس مهدرک » تور و نوتا زو يا اشا ه ربقح

 ارز ۰ كەش مدقم لیکر قرەلوا رازبم ندناح نوک چاق رب بودا

 هدک رک هلت هللءاش نا ؛ راو همهم روما یموز هب هيلع تلود هدرل» وتکمو

 هدرال و اما ۰ هراکوا یزکیشیا هللا یرو ؛ وو رةدابز عم یضوع كنس

 الوا تاک رگ زا سأر چوا اکی و رکر اب نوا هادوف یکم هکر زا

 ٩ قدلد وق هلو هر ندسو و هللا مسب

 .( هبنوقصوا ) « ( هاب ) ۰ ( یراصح لوک ) شابرب ندهقولانب الوا
 هنور ود «دارخدبو هک وام یا لوف درت عا ا بوک یسواو

 « رازاپ یی « قدلآ لزم هدنرهش ( شوراو یکی ) بوک یرلهعلق راسو
 ندارو م قدلآ لاا هد( نیرطوو) بوک یراهعلق هس ګو ورتم ۰ هقشناب

 كیاخ « هتشرپ ندنآ . قدقارب ینمدآ چوا كننادوق کم بولا, راتآ

 كلریسا ن» : هکیدید ینادوبقنکیب .كدلک هنیرهش ( هفوص ) بوک ینوکساو
 .ن ؛ ردمشمهم ورو هلس هاب E لکد مس هت | رب دلم نوا بزکح

 لاج یو بات نادوبت هراچ هک اقح . « . مهدیک هجهرکوص نوک کیا « رب
 درهک ینغجرازاب راناتو ناتها بورو هوزاب یتوق راو ربقح . یدلاق بولاق

 كرهدءرکس هحکوا نوکوا هدندارواو هزاغروو ه«هنردا ندنا . ههلف

 ادخ دم . مدلوا لخاد هنسهدلب لوداتسا ین ههبنطنطسف هبط هندم

 وق كنمدنفا اداب دمحا كلم ینوک یحنزوقط كمغيدق.ح هلتمالسو تح

 تو یمهملق قجدارفل

۰ 



` iN DDE DISE BVI PYSK EVIE HVDC HOSERI BIE 

 یدبد «مدشا دازآ هنب غوا كناشاب » بودا اسر اتار

 قلنوط نوا .مءارجرخ هسک رن . یدابا ماست یرامدا ددع نوا ریقحو

 زوم شب هزبو رلهمان هباشاب لردا ناسحا رلکفوت شقنم تفح نواو هقوح

 . لدشود هلو قرهشالعادو هلا ناب ۰ یدر و راقیفر 9 0 | ددع

 راک یر اواص بوقبح نددودح اردک هب هلف بناح الوا

 o gona الار
 بوتکم هلءدآ رب هننادوق هک هداروب ؛ كدلک هنسهماق ( هقش دارغ)

 « كساشولو بولک هلنمدنفا اشاب هدقدلو لوصو موتکم » بوردنوک

 ی هریک هت بناح بوقلاف نداروا یقح . مديد

 قرهراو هدنفا اشابو مدلک هنمظع رهش ( ءةولاناب ) هدتعاس ( ۽ ) ههلق

 هل رهبارآ وطخ ینسایاده یلغوا نبرز بودیا سوب ییرافرش تسد كرابم
 تسد كناثاب یخد رلربسا ره نوا بودا ماست هل رتفد ىلعوا نرزو

 رمشیمرکی « روا یرب ره كرانوب هتشا » : ریقح « رایدلیا سوپ ی راف رش
 « یدّسا دازآ ةحم هعاطلس یغوا نرز < مر تراسا یالب ردلب

 مایل وا » . یدربو هنسرلاغا ینغوح كناباده بوبالغا ندنسافص اشا « مدید

 ید یآ ریقح هدکدید » ؟ یادوف 9۹ یق اما « كدلک افص « كدلک شوخ

 باوا هلکررک رومس یترءهربق ییراریجنز ۰ یرلریمد بوراقیچ ندنادنز هن
 دازآ کلب « ردیرپ نمشد » هدکدلبا دازآ ردبا مارک تآ نالیهک رب حلسمو

 ینادوتهکم « اب » بولا نذا ندلارق نآ لوا وید « راهلوا نامشپ هنیرلکدلیا
 یلادوبق کم بوللوا لوبق ماحر هدمکیدلبا ماجر ود « نوسنک هنترسح
 ندهقشدا 2 یدمنش : یدک ه6 بودا راشغلا ها رابلتا هد زک كنت

 یسهمروس زو بولک هباکاخ هدارو نوک ریوااب نيرا « مدردنوک ربخ

 زمکیدتا اشاعو یتارام یتالو < یلاوحا لغوا نرز بود « . ردررقم

 یسهنریا لالا ةقيقح . كدتبا هبحاصم « یدروص ورب «ررب یهنتم عالق
 بوشولوب بولک ها باده یتاشورغ كيب نوا هیاشاپ یخد ینادوبق هک ینوک
 بودیا ظح تباغ اشاپ هلغاوا هسکر می. و ردم قجهلوا یرابرهش معدنرب



 قرلفب هلحم مان یتنیریث بولک یرلراوناج كراغاط عیجو هدقملبتآ مارآ
 یرهخاش هرانغیص ردق یسهثح لف ادخ تمظع . هدکمشود هنرازاب ناح

 یرب یه كراناویح مان . هجروماب + یلهلص . هجهرق . شلوا لاشم لاتچ

 یه هکیدلک وآ یاکوب یزمرق انوکریو رزکب هنیرارطاق قالج كنیومطسق
 كو ندرامح راربزنخ لوزا و ترفم < بھ ؟ رزکب هتنالسرا دادغب یر,

 « لاةجو یل ہت ردق لوا هلک هلک . رک ردق ریغیص یوقو یسک ی

 لاها هرزوا لاحو . ریا ادخ یاسح هک ی دلک ناشواطو نالطرمع « دروق

 هدهطروا بواک هریرب قاراحاق تاداوبح ندیوط ةقعا صو قرا | یرلپوط

 هد «! كوروا هر » لارق . دردا اشا ندکشوک رمقحو لارق هحلاق

 ؛ رایدالشاب هغهرق بورك هنجما كناح كرب ردق و یک لجا یاضق یلاها

 « یدلک هربب « یدراو هرب » یدلبا كاله مدا ردق زو ش وا هلا ر ز٧ > اما

 ندسا ینرف ننارطف ېرګډرتک هرک . هرک هرجا راغاط ندورک نکربد
 رارف الصا تاناویح هدقدلوروا بواک راغآ شلوروا یک یغآ قلاب كري

 یرلناوبح ناک هسرلکوا ندنسحا ناح دروق لار رخ اما .رابدلاق بویمهدبآ

 هسیا راوبا ۰ یدراررتت ندسایهو فوخ تاقولخم هل هکرابدالءراب هاب وا
 قابا یک ناسنا قرهلآ یسهچراپ چاغا رپ یلقادوب هشب رالا بولک هرب رب

 ؛ یدرلروروا راب وص هدرادروقو ریزنخ هدلاح یراقدلوا شمقلاق هرزوا

 نوک لو! ندقارارمت یرلنوب یلاها هنت . رو ولوا یراسآ نالآ ترفم اما

 شون بارش هبارا كس کل هفرش ون هک ردا لصف راکتش ودبص رب

 ندکسره ینوکیمهتربا بودک هنسهعلق قجدارغل ا یال آ هس رخآ .یدنلوا
 یا هاب رلتآ ددسع ینا هنمدقا اشاب ثال« هدشدراو هعادو بول آ نذا
 هقق نوتلا تفح نوا هارآا وطنخ یلماحرب لوط هفبطق ینرف لام الام

 تفچ یلل و رلهقوچ فح هیوشارپو هیاصوطصاپنوا راکذوت یبخرچ « یلروبوق
 کردن وملقوب رومس شقنم نوک انوک هکیدرب و یرامیلک نالا شقنم عونرب

 هل وک نوا . یسی رد ناطالط كسم هل وک نوا . ردلکد صوصم هرابردرب
 یشراربسا دم تما ددع نواو یدریو رتفد هعلا كرءر و یسرد یسوآ نالا



 یس همانتح ایس یلچایلوا ۰۳۲

RIESE HE HAL HIRE NAA LY NUDE NAE NE درک مع NAE وب جک NUDE VIE حک ro FE REK جو 

 ۳ هرز وا یرلکهرد اروا راهساط عی . شدتا نز هل رهفوح

 رار دنالف رکد شورغ كس رنوا یراجوا نرس بونالخیم ید یترس
 هدنراقلکاج اسیلک میخ بودبا نیز هلبا رلرکیب نوک انوک یهعلق بوصآ

 قراقبج هلاقتسا رکسع میم هناب . یدرب و هلولو هناهج یسادص سوقان

 شوموکو نوتلا هرزوا راماعقیرط . یدرلردبا هدجس بوک بوتاب یوق یزوب
 بولوا رطعم امد كمدا ی . ندن رلهحش ار كل و

 تورودنوف هارسر هد یز: هدقدلوا لخاد هنارس یهدحا هعلق ناب كسره

 نا یو تفاض ر هل ها تکیه دراز تان كتناسعا رش نشا

 یسه ء یدلاق یلاها راتوط یراق ۰ یرللا . یتاا هکر دشلرب و تفارپ

 تباف یرهش ؛ ردقوج یسهحذو غاب كفجدارغل و اریز .یدلوا شوخرس

 ناو ی راسک یرمو روعجم ددع ر نوا رو رپش كاب « ردن عو رومعم

 یوتروا نوشروف یجاقرب «ردراو یرلحاخ نوتلا یثاص هرزوا یرلهلق كاح

 هدراناکد رلنیلکو رازبت هدهداروب .راو یرکسع كيبیدب « ینادوق رب . یدنا

 . راردبا ارشو ع قیجا بآ بوروتوا
 س

 تک ندناب بودا اشاع وري س هرزوا مما صو را ید یهعاقوب

 ید نوک چاقرب : یدلوا نوک وا یک » : هدزکیدتبا بلط و نوحا

 یا ود «۰ رداشاع وریسرب یخد وآ یدک وا حابص « هللا قوذ بوروتوا

 كس زوي حالسر تود ر راد وط هانا رلهارا ددع شت حا ہا۔ےلا لع بو وق

 یمرف لیشیو ر ومس بویمک ع الق كنرف کە دایبو یل یتا یلکفوتو هبرح

 ندنرهش كج دارغل قرالاح یراسوقانو هتمارت « نونغرا ۰ راریک قاسااق

 . قدقیخت هرشط
 نم ردح رس مز ںودک تعانب ید لماک - . راکش ودص لصفرد

 رصقر كنلغوا نرز هدبنجما دارای: ربت ندا تقس یرک د بولوا هدنفرط

 ندنجما رانامرواو رلغاط یکزمغیدلوا هداد رارق بوقبح هاروا ؛راو یداع

 لاحرد .شمتک رامدآ هیباعر هوا رکم .یدبوق یمادص پوط فرط « فرط
 یوهو یاه ر یسارد مدآ یساروا

 "دا هدرلب وط < دک میظع هن هللا



 o۳۱ یسهعلق قحدارغل

 د بارهت هدم رق نکرزوتوا هدنسلحم نوکر اما اا

 یدو اما درا یر ادو مارق » : هکرایدد بولک رایجدایرف نداشاپ

 رایدلا بودیا ریسا یناتسرخ زو یکیا ندنسهملق کشو راشیا یرلهتچ
  رلیدلیا تیاکش قوج رب اهد « . رایدریک ندحلبق یابتسرخ زو چواو

 هدکدید « ؟ زمنا طبض ندهن ییرکسع * رزو كورو » : ءرقح لغوا نیرژ
 « رایوق « هک اعاد بویمهدیا طبض یراساج هس یزکرکسع كزس » : ریقح

 ردیا ریسا بول آ مئانغ لام بودا تراغو بهن بولک یر هعلق هنودوا
 هلو كراساح ۰ یدتک بولوا صالخ نکلا ینادوف کم زونه ء رس

 نال زق مزا ءزسردنآ اشا راقمحلص بم اما :ردقوت يناضر هرکی
 ات بوک ی ره ااو مدرک دم هرس کک اتشاب د یار یک

 ع بوفاب :بوزوآ راو را راو و د و ةن ننهملق راوکوآ
 « كرت یدک یاه » : ۸6 یدد ۱۳ )۰ راردک ,بولآ سما بوق

 قلفاتب قوچ بوووق راوسو_هتچ قوچ هنمرلدحرسو « كسیلاب نس
 دع یر | قو یر زو هز هدز اما سکا كاله هر قوجو

 . یدید «. لدروشود رسا ا زو چوا بور دلوا یلغوا كناشاب

 هدزکلبا رس یهژنق نوجما قلا یناق كنلغوا رزووا هتسشبا » : ریقح

 « زسردیا تیاکش هوب هلآ ۰ هلا زکی ربا بویاموق روضح هدزکتالو
 زو اکوب « ردیغاناب هلزمدحرمس وب اغا ابلوا وب » یلغوا نیرز ناه . مديد
 كب ندیلهغژوب و یلکینرج « ییهژینق اما « یدلوا شوماخ بود « ! زمش
 یزمغل مغا و بونالتآ نمهلح ہللا كس سه نوک -ینهزآ ۰ یدردا تاک

 . كدلك( یمەملق قجدارفل ) هلرهدهلکوت ةر
 رصم ماس ناطاس هدنحرات )٩۲۱( یو - ۰ یعهعلف قجدارغا

 هدارفخ رف یارح عساورپ یتبمز . یدتا انب اددحم نرز هجون نکرا هدنحتف

 وداد هله . ردمظع هاح یقدنخ بولوا اس یدادش لکشلایندسم

 یدتآ یرابوط ینامداش هراب كس هناغوا نرز ندنسباط ددع یدب راو

 هوقنارب یزمرف یراراوود یور میم كرهلمرتت ریت ۰ ریت یامسا و نمزو



 یمهمان حاس یل: ایل وا ۵6 ۳۰

DCD ENDE PDE DDE DDE HSE DIDE NE HD DS DIDET DIE BEDE DDE BE DOE DDE DE BUDE AENموم  

 . یدرق ید یعرامدا هڪ یک راتات هدنراهدراو هتناب مرک سع كم جوا

 یدمش هللادجا . مدلیا ریز دنس یسا ردلس ردقو توالغا یندنک رجا

 .یدد «یدتک © اار هدنرخآ رامدا ییدردلوا بولوتروق ندزلا
 مه ۰ دلردنوک كناچ یدانق نیهاش رب هنادوق هللاو « ماب » . ربقح

 رب هربص یدرا كناد ,مق تعاس لوا هدمکیدید «؟ كلآ ربخ رب راردیک هن

 «یدحرس رومسر ید هربقح نور اجر رومسر و كالح دانو.

 یا هدکندک اا هم راپ . یدرو تآ ریو باوئا تاقرب

 دما كلم تعاس لوا ید هلم یدلک شا نواو « قواط زوب ۰ نوبوق

 شقنم ریرح رو هداحس عانصموشقنم رب رح ر ییدردنوک كنمدنفا اشا

 لالاف کروک روم س لاق ههفوح یناوغرا ربو یسلاخ ناود امن زاجا

 ناربح نادند رب تشکنا ناوید بابرا هلج . كدتیا میاست بوردنوک کسر
 هللا یدنک وید « ردندزکاباب ریزو كلم ياده و » ید ربقح بولوا
 زود یتا ۰ شب بقعرد « مدردک هنساقرا فاکس ره بون وا یتساقاب كکرو)

 چوا هدزمنانوق هنب هرکوص . یدلوا راةانامداش بولبتآ راپوط زی لاب هراپ

 . قدلویوق هیاشاع یرهش بودیا ثکم نوک
 هس ل تر نشر اوارد -. اروط اقح هعلق نامزو لاکذا

 بولوا راوتسا راصح ر ان مر « لکدلا سم هدر رپ رادلوصحو رازنح

 ن اب ا ا اس نوا هدرا نورد ابا .. ربک ولاة رجح

 كسره لڅ زا . ردروتسم هلبا راتبمهرک نوک انوک یسهلج هکردراو رلانعر
 جرطس یرافافوص هل . ردرپسلا بحاو یارس نادوف یدو یارس-

 یدادعت رتسانم ددع قرق « راو یراناکد ددع كس کیا ؛ ردراهارش ین

 هلاش یسیرب ندنرلوق هملق . ردک ایو مساو تیاغ یرانادیم رازاب « مدیا

 یشراق كناراص ندنرزوا اوارد رهنات هلیلو هکردیموق یسهعاق هژیتق رظان

 هدیسوقر . ردنک ههعلق کی رکید مان راوبق جک هدنغاریوط هژیقو هدنفرط -

 . ردیسوبق نیوولصام زمکیدرک هدقرش بناح

 1 اس ار رز نان غرا نود لر



 ۵ ۲۹ یالخاو لاکشا كنولغوا رز

 بوتوط دهاش یانآ هیرام د ناب . مدید « رانوسراقخ یر ندنغابا قترآ

 هبوب قترآ هسردیا ن هنکج هينا بارخ بوقیم بوقاب یزمیالو مزب یخدرب
 دح رس یار مدا یقح یدبد « مرریدلوا بودبا هراب هاب کلب ما ریسا

 اسد تداع روروا یزکی را مش رس رنا یتالو مارا ده

 . رایدلس هراقیج ندنغاا كنادوق ییربمد هللا جوک هدمکیدید « ردیوت
 هاب كریقح هلبا جوک كردبا انع هناب بولاق ندهموروب یلادوق کب رقف اما

 تاقرب .همالاوب قالبج هلبوب کپ ماب » بقح ۰ یدروتوا هرزوا هلمکسا رب

 تاقرب لاحرد . مدید « هللا ناسحا یریمد ناقبح ندنغااو تا رب « باوتا

 ماع . یدرو ی ریمدو تار یلرا همربص موربم كرر باوا

 . ریقح ۰ یدتا رثباطخ زیما افص هننادوق هک هرزوا ماءط بولوا تفابض

 نوت یا تر .لمردنوک هنیرسج هلبرکسع نالوا هدنوت ینادوف نامه ماب»

 بودا عج یر E یرلشواح يالا نآ رد مدد « لهدا ت. هلکرس اهد

 هع اشولوب هل نکروشالعادو هلمزب قرلآ نذا ندناب نادوق مایطلادم

 اوك ی هل رکسع ردع أ كس ا . مدد همراو هب اشا

 . مدلاق هاا هدنرهش هنروتاقح هلبا یا زوبترد رقح

 مموبمم

 یالخا و لک ۱ تارا وا ی رد

 : کیدید نوجا یادوف کچ یت- . یدیا رضتمو ودم ۰ لفاع
 یمولوط هدنجا زمکس یه . ردرا روالدو ردا هدنسفن نادومق هللاكراب »

 ردق ههح:شود رب بسا یدنک نکل . یدلوا راقد ءزلا مر کردنااحرب

 ریا شعو كرت قرق ندرلنا . یدروشود هغاریوط ناح ( ۸۰۳۰ ) ندزب

 تا هللا یدک یرلنادوف راراب ددع شب ردق ههح وا سا . یدلوا

 هدنلا هللا و ردبلاح كح ۳ یدا رو وق وا هدناوب د ید یانو ریابحا

 ۰ یدسود كر هل رکت هاب | هدووک ربغا ید یک نوک هرزوا
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 پوط هراپ كب ییا ندلبتف رب یک زمکیدلک هنتلا راهعاق « ربدلاچ رلهتپمارتو
 کەدنناب یناسلک ( ناب نرز) یالآ هدع . یدر و ه هلولو ییارطا توتآ

 یلقابلاق رومس نوک انوک یللب یثاب زواجتم یزو شب یسهنریا بونوق هیارس
 هنهرادفر اص بسا یحد زب . رابدلبلا توعد هلارف یربقح بولک عباوت سبلم

 بوزود هزکوا یراتیکیب تفج زوب جوا هلج هللا عیاوت عبخ بولوا راوس

 هنسلوح ینارس یلغوانیرز بودما اشاعوربس یرهش نکردیک ربارب یشاب تآ
 اور و لب ی یخو ربقح بوقبح هرشط ندنسهناحشاود هدا ناب هدزمشدراو

 قرءهراو ههناشاود بوشوروکو بوشو وا نآ لوا هلا ناب بونیا ندا

 4 ردلکد یلهمه شود یرلهناحشاوید ید لرلو . هلدسا رارق هدنلادنص ررب

 هرزوا یرهلهکسا ناود بایرا هل . ردبلهشود ماخر هدرخ الجو لقصم

 بوراو هاباراتفر هلبا ماندق مایق بودهزوک یدمم تربغ ربح نامه .راروروتوا

 بولا ینهءانو بوتکم «مدروط بورو ینهمانو بوتکمهنک اپ ان .دب كناب كابی
 + یدریدتیا هجرت بوریو هنامجرتینب هبناملپ هرکوصندقدبوق هنشاب بوپوآ
 هدقدروط بوبد « لامکیدهتسیا هلبا رتفد من یناق » هدقدالک ۲ ییهمان موهفم
 تمیقیذ عاتم یسهارا مرس ییانوا هاردبا تراشا هنمرامادخ نامه رهقح

 ناب هدارف + هدارف ینسهلح هحنحوم یرارفدو یدنلف کک نادم

 قدا مب یناق » یدلبا ضق نالوا یرادرتفد ماقلاب بوناص هدنروضح

 قووصو نحرلت | مز ۰« كسره ناب » ریقح . هدکدید « تآ قرف مکیدهتسیا

 یرلالعا ندرانوا ردیرلتآ كسه هسیا رلتآ نالاق یرک . نماشا هدلبا

 هدایز ند زکی قد ]رک روس شا هرب رتا وا ها « ردقوح هد زس

 « روس كيب یمکلم اشاب یب . یدلوا هلیوا یلب » هدمکیدید «۰ یدلردنوک

 ماست ینادوق ناه بوردنوک زب یزب زکهسروس یناشاپ كلم » ریقح « یدبد
 یتادوق ہک راو» بوربغاح اما ی نالوا ینادوبق هعلق نارد .مدید «كلبا

 هقوایمرکی یهدنغاا اما .رایدریتک ینادومق هبهناخناوید نآ لوا هدنکیدد«ریتک

 قرشالغا ها نادوبق بود ریکس ناه ریقح .یدلک هلجوکب ویرکچ یریمد
 « ماب » ربقح .رادلکچ هیوریک بوبوا ینادوناق ید یباوت . مدشو وا
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 كنااب لوغوا . كولغوا اب. ودشعا دوس كبح مذا غ هر ورق ا
 یزاغوش . كدلك هلبا هب زخو لام ردقوش . زامالوا فقاو هلاوحا

 نمشد زکه سردیا بیع رب رکا . مهدیک هنب راوص همتا صالخ یدکی
 توم هلمح یز « روو لآ هد لام بودا هاچ Sl رو یادو ق

 ندر ینه هدمکیدید « رارق هسزعا مرکو تورص « راووف هسردیا

 . رایدید « میشوف هد بولاق ۰ هلک بونود . |هروک شيا رب ناه اطلس »
 هبوت « عاطاس هللارفغت ا » هدنکیدید « هراباوج وب زکسرروم هل » ریتح

 هر رب ی رادختک نادوقو ی رلاغا قاحوا ناه . یدد « . ردارچآ

 زکهسرولوا دیقم هنطب رو طیض زکی رکسع «زکیراررب یه زسوش » بوربغاج
 هسراو رلناح یک را تاسف ةالصا هرات الاو . نون و هتکلم و

 ود « ردز رامدآ ضرع لها» ید رلنا . مدرو ربخ هد « رل وسا وط

 هدعب ء رایدلبا دیک اتو هیت هتیرامناوت كر هد «زربلک ندنراقح» بودبا نوع

 بودک نوک لوا . قدصاب مدق هتبالو یلغوا نیرز یرجا ندنزاغو یتن رق

 هبصق « ییرازاپو وشراج « یلهناخ ددع كم . قدناب هدنسهبرق ( نولساو )ل
 ناطلس اق ییا هدلبدلو مان كب هلزعدآ رب یرلنا نده رقو . رددنکرب لاثم
 فرش هلی راتخ فرش هلاءاشزا «حایص » بوردنوک راتسد هسولریو یناغام

 یارمسرپ هدنبرق كناسلک مان نرز ر .لدردنوک همانزان رب هسد « زورولوا
 میظع یالا «یدیا رازاب نوک یا. نیداک یرج ی شوم مظع
 . قالوا لخاد هستم هعلق ( انروطافح ) ب۲

 (هوروغ) و ردنا كسررللارق سوروکنا 2 , یسهعلق هنروط اقح

 رایدیا هدنساعدا قالارق هلفعالشعاب هرانوب یردنکسا جات یرلکدید

 دسر بوقارب لم اددج هبهعلق وب نیرز هجوق یرب ندراهتس قوجر طقف
 اما ,ردشتک نواب توک ناتمیشد هرزوا هعاقو ۱ ۱ زا

 ؛ ردشم هلا تراغ ینثوراو رلبج هج مدت ردشءهعا هرصاح چیه ین اعع

 كن رهشو یترثک كنبرکسع هلق رط قمقبح هزلاشتسا هدقدلوا نایات هماق وب

 لبط یروس ۰ یروس یک رخان هرف یسیلاها نوتب نوجا كمرتسوک یتدیز
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 هلاش فرط هدنوکرب ندنآ . رایدید « زیرولوا هدکروک بویمراتروق هسمیک
 .ردکعد یسهعلق بارش لتاط هحننال وب .كدلک هنسهعلق ونیولصم بودیک

 هرقح قحآ هل اوا را . یدبا كدلک نوجا ام هربخذ امدقم هارو زب

 هلج . رایدشاش بوروک هلرکسع ردقو یزبو رايدر و لیلق ءارجرخ
 ینادوسق بودیا تکم هدننادوق هسلق هنب بودی هبهعلق هلراهاراو لام
 نویقزوب ندانامها را یلءووقاب هدتعاسوا ادخ تمکح .مدالشاب هغمالاغروب

 یضاق مه هکاقح هکیضاقرب یونسو هليا تکی زویشو تمسکپ هبارا نوا
 هدازكنرف هرامهم ناوجرب ندنوکوا ریزو ندکوا . یدلک یدا یزاغ مهو

 ویو ها روح وا ناجا ىا اا هراز لارق » بولک
 هلراطخ رزکب هنطخ یسهخسن ځولوق انوکرب و یدید « رانوسلک هصاپ مدق

 بورودنوف هرجا نمهناشاک جاک ییهدازکب ناک . یدربتک بوتکم شلزاب
 سابذرب یامزیه » : ةکیدد نادوبق .رتسبا قلاق ینادوق نوولصم هکمدروک

 هلنمدنفا اشا دم بارس یسدلاو ژیق . ماکد رومأم هتنلاا هنسوب .نیهجا
 رامدا ندنرلهعاق كنعاحنس هګووهارو كن رج نداشاب مهارا یهو وئا

 همک یهملقاب» هدمکیذتا ماراو حاحا هد« قح همروط » ربق> . ید د«رملک

 ینسو « مروق تکی زویشب هب هعلق یدمش نب » ریقح . یدد « لاقارب
 «مرکید نادوق یریغرب کیر قرهلا ضرع نداشاب دم بارهس بوروتک

 ندننارس بو وقف یرلا ج هجو یحشوط نود لقع كنادوف هدمکب دید

 كماشاپ مدارا . یدیوق ینوتلا سوروکنا زویشب یخد هعوق نکراقج

 تعاس ییا قحا ندنوولصم بوروا رلروط هزاب لبط یرا_ثواح یالا
 ةازغ ربقح . كدلك هش رب نالوا یسواق زاغو كلح مان ینص ہدکد تیک

 زمغجاراووب .رلپ زاغ | قاب » کمدید بورشاح یک یشواج یالا هنیملسم

 یروعو ینارش كناروب . كولوا هرزوا حالص و حلص . ردب راد نشد

 شمدازویو شمدازیت هدقارو بارشو تروع یزکی رب رکا . ردحابم
 « ؟ زکسیملث کوب مری ریشبش زکینراقو مربریشیب هکود هکو د مهسریابب
 « ردقو مدآ وا هدزب هلوا یار ندنس هللا » یسهلج هخ رزوا كلوب



 ۰ یالو ولغوا رز

 هدنحا یتا ربق نا رواط هو رزکب ه هعاق هن . ردنا دیدجحم هن سه

 ناتسنامروا رب بویمسک یراجاغا یلد شمکچ رس هایم جوا نالوا

 هسه هلغلوا رادباب یر دهنس ۸۰۰ یرالمهم تاود كرات و . شمالا

 هدهضام ها قرارق راخاغآ هحرلکس زو بولوا عج مدآ كس هڪ

 .ردشغدیت رق هرادوب ندنراقدغس یک راغاط هنب رارزوا كرلنالوا شارمت

 هاوار كنهنسوپ کن مدرک راد چ ینارمم راحٌثا ی هدرلارو

 یناناق هلراجاغآ و . هلوا هدنغاط ناسا نالوا یثاب كننوط هلغاط

 همز بولپ ریق یریولاب . رایدسک رارادربت یتخردرب . هلوا مول« ندنوش

 .رایدیاب رایک هراکی ام وا ددعجوا ندجافاون پولوا درخ هرکوع نک د دا

 نیرزو .ردشمقبح یکرب رلآ الا كو كسب ندنو هکردبید وو نلاقدلا
 دعل لرم بوط ررب ندنرارب رب هدنرزوب جا كاست ربت یدودح ولغوا

 هدنرب یه . راو یرلهلف یجرخ ین ادراو شلز د هللا هربص هرزوا رل همت

 یهدفرطوا هساک هرزوا ی رقنثدرب ندفرط یناهره .ردلامالام رکسع
 یهدنرانک اواص اوارد اواروم هحلک للان الت« . رولبنآ بوطرب ندهلق

 كناتستاورخ هلمح . رولبتآ را وط ندنرلهلق ادراو هراب ید سادو وا

 دح رس اما . رولوا یءابرد مدا یساروا هدتعاس نآ بوشود نشا هنسشا

 دردی یرلد وط تماق تور کا اتم ندفرطر بود | هلبح یرلب زاغ

 ولغوا نیرزو هدعدق نامز . رولووق هتمینع بورک یرا ن فرط رکید
 نی رز اعط هجاتوب یراساح هس طقف . یدبا راو یردنکسا جان هدن ال
 هدنسهعاق جم یحاتوب ُهللااشنا . یدلآ نداا بودبا تکرح هرزوا ولغوا

 یسا ییهدک ندنلا جانو ولعوا نیرز . زرهدیا نار یزکیدروک هج
 رومعم اما . ردن رب تک نھ یر نالوا هددحرس قلا بوبا اوا هداعدا

 هلبراقارباب هریو ضا یرکع مزب ندنرزوا رلهلقو هساط . راو یرارابد

 نیرز » : یخدزب . رایدید «زسردیک هیءرن هلرکسع ردقوب دلرتهرب هبوروک
 یدیکیآه » . كدید « زروروتوک نوجما ینادو کم یلاموب هزکلارق ولغو |

 یزب قهساوا زب اما « رارواک هغهراتروق هح ی راهدآ یدنک ء یاه راکرت
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 لوالاک ینادومف . رایدید ذلک افص توتا رب وط ددع ج وا هریقح هداروب

 :کیدد نکردک رار یا تا هلبا ربقح هدنحم نادم بوشود هضوکو ا

 نیرز یییلج ایل وا هکیدرویب نمریزو اشاپكلم اما زکیدلک افص زس مناطاس »
 تا اک ١ ك ا ل ماف هلان ازا ینا نوا هک ولغوا
 ولتداعس هدرانا هلو كنآ هلزمشابو ناح یخدرب . زکسهنلو هدتمدخ یادا

 لام ردقو هصالخ ندنادوق کم بودبا لمع هلرش طخ نلک ندهاشداپ

 5 رابرت هح یووآ یک اس هدهتملق اوا یدید «یدردنوک یز هلا
 یسوش هصلف بوقح ندهعلق هلرل:ادوف ةانغع رحسلایلع . كدتبا راتب

 ددع چ وا در و قد ور ءا ردق تعاس ید دا . رلیدلبا دس

 ار یا نو اتو ووا شيال نامنآ لالا ىمشد دحر

 هشیراناب یخد زب . رایدید « زیلدحرس « زب » هللا لاح ناسل قرالاص
 رانا . دید « زس رریتک مالس ندناهن هزب رایزاف زکیدلکافص » هدزمغیدراو

 فادوق یرقو کو ینادوق هکم هتشیا زندنراتیکب ینادوق هکہ مناطاس»

 قرقو يلام هاشداب ددع کیا نوا لجو زکرامداو رکسع كزسو كم مهار

 هد هسرابددید «راریشتب زک هس رنالتاق رک | .روسلک تایورشمو تالوک أم هارا

 ندفرطوا كرهلدک تعاس شب یرلبا یسط ندنغیدملوا زمتقو قحهنالتاق

 قالم هسربرپ رکسع ییا هحنلوا ناباسش یرلقاریاب مالسا ندفرط مزبو

 کم نایعاو یرضح ضرع كنضاق . مدرک هراهارا ناه ن بولوا

 تق و كرهنود یرک تعاس شب هنب بولوب دوجوم "یبش ره هلیراب وتکم
 . ردقلبشربق یسهتوا نداروب كدلك هنسهعلق ( هسحفورود ) هدیورغ

 ی الو ولغوا نیرز

 اوارد یسیتنبریق ولغوا نیرزوب . رارید قلیتنیربق هشیالو هدرادحرسوب
 ال اح هکردلوب كلنوک چوا ههلبق ندلاش یی ردق هبهجتراو هماواص ندنرهن



 NY یس هعلق هس و ودار

AE NIE NIE NIE NIE DIE DIE BIE HYDE نا ک BEDE YI NEDE DDE KDE HESE HSE HIE DVSIE BUDE EVIE EDE Sube 

 دس كنم راتکلع نووالصاو تاورخ امدقم بولوابراص تباغ قدنخ .راو

 تاذوب . ردراوتسا هعلق رب ید ینارس اشاب مهار هداروب . یدیا یدیدس

 هس اما « زلکد عبات هنمالقا هتسو زب ! یاح ال وا . هللاو » اکب تامس ترک

 اشاد : ریقح هداتسیدید « نمود کا شو یی + رکا

 هدنسهعلق کم نوجا یصالخ ندنکلربسا یلغوا نیرز كنادوق هک .مدنفا

 و . ردهداروا ید نهرامدآ مزب . روسروط لام یراهارآ" مس یا نوا
 حالسرپ ددعزو هلا زکرابر رد بوتکمر هکردلوا یناحر ندعامطلس ربقح "

 یزاغ كننادوبق کہو بولآ ندنلکو ینادوق 5 یلام لح بوشوق تک
 هنقاللطا كنبرابدنفا یخد مدآ السر یحاص ماکو مان ددع زوب ندنرازابهش

 وادماب ددع زو چوا تعاس لوا هدف وا ل 3 ضاحر . مدد « ۰ هلک

 ید هزب نوک یسهتریا بودک هنسهعلق کپ هلی راب وتکم اجا میهار,ا یرلتیکب

 قلنود شبو یرلکوت لوق تفچ شب كرهرو هارجرخ شورغ هسک رب
 هداسب یللاو یلئآ یللا هریقحوب حایصلایلع بودیا ناسحا یسهقوچ راجم
 تورو . كدلك هتسهعلق تور درک تعا کس نداووفا بوشوف راک

 اوصو هدرازن ر زود . ردندنا ا ینسهعلق نداراو یسناب . ردرومعم الاح

 نیح . ردعبات هنغاحنس هغژوب بولوا اشابیم یزاغ یحتاف .ردهدنرانک یره

 یلوتروا هتخت هدنجما راضح ۰ ردرلرومأم هدادما هنسهملق هژق هدددییع

 یءاعر همزوب نداسلک کاخ ناملس « یرلهسزخ هناخ هج «یرارادنا «یراوا
 نکیآ هدملق وب نب , ردراو یزا رامح ردام زویجوا ۰ یادرق هعلق « راز
 ابلوا مولغوا من » : هک شمزاب . یدلک راب وتکم نداشاب مهارا شوخ رس

 هلیوا زس . تک یغوط هنیرلهملق هنیلوو , هسعورو نوولصم . یدنفا
 دح رس ردق زوبحوا . ریش بولک یخد نمرامدآ ندک هک هتنلا نکردک

 تیکیب ردق زویشب هدنب ةلااشنا . كسهیمرک هنجا نمسشد هال ندنراتیکی
 یزس هلغلوا یرب الغو ط2 ناتسناورخ بوملیا فطل اما. مریردنوک

 ندنسهعلق تور « زسهدیا ناسحا رارکت هزب لوا نآ رب ینضمرکسع نروتوک

 . لدلک هنسهعلق نکوو كرهدک هلامش باح هلرالوغهرق هرکوص ندقدقلاق
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 كنکب . ودراشعاب قاحنس هدنتلاا زف الاح بودبا قارش ندنتلابا هنسوب

 < یتماعز (۲۳) هدنساول بولوا ها ٩۱٦۲( ۳۰ ) یصاخ ندیهاشداب فرط

 . راو یسشاب زویو یب یالآ ۰ یسیشاب یرچ .ردراو یرا (۲۹۰)
 یرکسع كيب ترد هلبراولهج و ۰ اعز بابرا ۰ هلیرکسع هلج كنساشاپ
 .یلصاح شورغ كس چوا نوا نداوهداب تلادع هجورب یونس هنساشاب . رولوا

 یونس هتسضاق ندن راهبحات بولوا اضف فرش هل هاب زول چوا . رولوا

 « یرلرادرس یه جو یحشوط ۰ ینادوق هعلق . رولوا ییصاح كس چوا

 ءاکو رازنح « زودرب یسهماق ۰ ردراو یفارشاو نابعا < یو یتفم .یسح

 و س بولوا هدزانک مو واروا رمو هدرادلوصحم ناهز روتسم هلا

 ر راو قدنخ هدفارطا . ردرا ردسا رامح

 + سشعا رک ربد امدقم . رد ( ییاح طولقرش ) ینلکم كلا كس رلعءاح

 . ردشلوا قافآ رومشم هدرلدح رسوب بولوا نربش عماحرب حتفل ادب

 .هدنیرق یرهش هقجاح هدنک اخ یغاحنس هردنمس هدرب هقشب ندهغژوب «وب ۱

 . ردراو یرش كج هغزوب

 بودسک هدنوک رب هرجا رانامرواو غاط هبرغ بناج ندهغژوب
 . هادلک هنسهعاق ( هسحمووهار )

 و ۰ هنتلابا هتسو الوا  ردكی دم یحاف : یسهعلق هسحم و رهار

 . رد (۷۰۰۰۰۰ ) یصاخ كنکب بونلوا قالا قرهلوا قاحنم همزق

 ی رولهبح . ردراو یدک لها (۱۰۰) ۰ یتماعز تارا )۱۵ ) هدنعاحنس

 رازبجرب هعاق . رولوا ینیملسم رکسع هدیزک كيب شب هنیرکسع كنکيو
 اووا بلاو هعلق هدر هدهتوا تعاس چوا نداروب . ردلزوک بولوا مقاو هدر

 دووانرا یو [ هووقاب ] . داک هنسهعلق ( اووا قاب ) هدهتوا نداروب . ردراو

 . ردشهلوا ناسحا قلقاحوا هدالوا دالوا هنسودنک بودما حتف اشاپ یم

 هم  روروط تولوا کا د هرجا هفلقوت تاب میهاربا الاح نوحکنآ

 + ا رک تولوا هدقلغاط ینهملف . هلاهملس-. ردروالد درب راکم رک
 هدیسوبق بولوا انب مترو الوط وایءارش جاغا « لومعم ندلغوط یدادش

e 



 o۲۱ یسهعلق هغزو

 كنو اماراو هدنرانک ان وط ره ید نکوورب ؛ ردسنکوو هعژو و .لدلک

 یک دووانرا هسا یحاف , رد (هقش الام ) .یحاص یسهملق كتسوا یساب
 اب كنس نکل . رودکی نرو روممم ردق لوا بواوا د2ا ۲

 یزنحموط یهاش جاقربو ینارفن ددسع یللا ینادوق هدنحا .ردالاب هعلقرب

 یسداب ۰ كدلك 4 ( یمهلف تور و هود ر مو نا
 قلنامروار و قص یسهعلق بولوا هداز اشاب یح یحاف . رد راکب تاورخ

 محمر هدنس ورا قاحافآ رب شک مع هکالفا یرلا-مام تخرد « هدنجما

 نادوف درا نهی رز فود حب سم یراودو واتمارش نتمو

 یراهناخهبج . ردولوتروا هت هلح هراو یرلهاخ یرادقم زون . یارفو

 هبغبذاج یدرآ كنهعلقوب . راو یعماح لوچوکرب « راو یرلپوط یهاشو
 . ككدلک هنسهعاق ( هننوولصام ) هدنوکرب هنن هدارو . ردشالو لغوا نرز

 ردهداز اشاپ ىح یحاف . رداب جوقلام یسیناب -- . یسهماق هو ولصام

 ال وط محرو رک راک هعالوط مدنکش نو هد لاک کپ اوارد ی.هعاق

 . ردراو یراقانیوا رودناپ « یراقاو هعلق  یادوف بولوا راوتسا یاسرب

 . ردولوتروا هتخت هل یرلراسنا . یی.اح رب « یراهناخ هدراصح نوردنا

 و . ردشلد یرلکرد وایمارش هدنفارطابولوا ولع هبااوارد رم قدنخ

 اوارد نک ندید . ردشلوا دس هنراهعلق كسواو .اووا ناب « هغژوب هعلق

 راوتکس « هسنز هرب « هثوب وب هدنتلابا هژیتق یرافرط یثراق كنبرهن
 ندازو . ردروپشم یسهلکسا نوولصام هدرادح رس و . ردک اخ یراهعاق

 . كدلک هنسهعلق ( هغژو )
 ربررحت هدنتلابا هنتسوب حتفلادمب , ردکب دم یحناف س . یسهعاق هغژوب

 مافعم رادرس « ردشهلوا هقدص هکب دمحم یحناف هبلا راشم یتااولریم بوللوا

 تامهم هله بودا ممرو ریمعآ یهعلق بولک حل ادعب ید اغاب داهرف

 . ردشمهلبا کاح هبهماقوب هلا غوط ییا کب دم كرهروک ناک اک یتامزاولو
 یلوا همظع تلابارب ریلی دا حتف یس هماق هژینق هدنسهنس ۱۰۰۵, هدمب

 خد یغاجنس هغژوب ویو یغاحنس راوتکسو یغغاحنس یوم هجندیا اضتقا
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 نداروب .ردیحق اداوب وو مساق یلکسوا هکلدلک هن ( یسهعلق هجم اژ ) هدهنوا

 هدنوک رب بود ړک هلامث بناج هتوا ندنآ « هن ( یه رق نادوبت ) بوقلاق
 . كال هت ( یسهعلف هحرس)

 ؛ رداداو وو مساق یرزاغ یحاف ۰ رد اک سه یسااب : یسهعلق هج رس

 هدنشا یرانامرواو غاط هسح وا غ بولوا یا هتغاحنس كنرح هدو

 یموق . ردانعر راصحرب یلقدنخو یلوابءارش ان یدادش « لکشلا عب ص

 یرادتمزو هدراهح نوردو یرصت هحولرب هدنشاب رج بشخ هدنکوا

 یربغع عءاحرب و یراپوط یهاش جاقرب « یرلهناخهبح و یرلهناخ یلوتروا هت

 یمهملق هس رقاب ها هملقوب ۰ ردقوچ یرهجاب یک یسهضور ناوضر . راو
 هسګ رقاب ندنآ هکردراو لو یرغوطر ندنرلغاط هح وا رغ هدنسارا

 یقح نوح قلوا نیما ندنرش تاورخ اما ؛ ردهفاسم تعاس ترد ی.هعلق

 هنسهعلق (هسحاحشوتسا ) هلردک هلامش تناح هدتعاس ۷ بودک ندلو رکید
 تک

 رب یسهعلق . ردکب دع هداز اشا یح یحناف س یسهعلق هام وتسا

 اما « ردانعرو ریکراکو انب كنس « لک شلاعبم هدنجما قلغاط پراص
 یرهناخ تار ردق زو یاو ینادوق هدراصح نورد . ردکوحوک

 یرسج رب هدنک وا یمودو یراب وط یهاش جافرو یرلهنزخ هناخهجو

 رانامروا هدتعاس کیا ههتوا ندنآ . ردقوج یراغاب نکل . راو ییماح ربو

 . كدلك هنسهعلق ( کو ق هرود ) بوک

 یحاف اووا قاب یحاف . ردشرز هجوف یسناب : یسهیلف هکوق هر ود

 ناتسنامروا یخد هماقوب . رداشاپ یم دووارآ یدج اشاپ میهارا شوخ رس
 رب نیو رومعم یلواسمارشو ریکراک ۰ لکش یعداب هرجا ناتسنابایخ و
 هعاق ددع زون هلیادومق هعاق قحا هلغلوا عقاو هدنرزوا لو اما . ردهعاق

 ماع یتحاول یغاحنس كنرج هدارو . ردقو یعدآ ی هق اب ندننارفن
 ندارو . ردیدودح یعاحنس هعژوب هحراو هاوارد رات ندنو بولوا

 هنسهعلق ( نکوو ) بوشآ یرلغاط یلناقلاب میظع هلامش بناج هلعراقیفر

 ا

| MDE NSE 



Aneرج نهج هک  NDE DDK DDE DDE BERN KIS EDIEمک )حیف ( NAEمامی × ما روم  

 تدوع حت ف بودا هرصاح ینسهعلق [۱] 3 نالوا ین یاب كنىرا اح

 هراد هبا تک كس قرق هلون نام ندو هسروغوا مالسا ع ا

 اداوبوو مساق یلکسوا نالوا رادرس هرانالوا دیرش هل بودک هفلوا نابرق

 حتف كردلک هنسهعلق انتسولب هدنوک رب بودریکس ندکسوا هدنحنرات )٩۳۱(

 ناتسنامروا «ماق . ردراو راف ریپ یزاغ نایب یکیدلبا مظع كنج بودا
 ینارف ددع شمت زو ینادومق هدنجا بولوا انب ریکراک ۰ لکتلامب هرجا

 كينرچ هملقوب قحا . ردقوب رثا ندنارام راس . راو یرابناو عماج رب
 كرءدک هدراغاط تعان () بو! ام هرخذ ید نداروب .ردعراتهنسهعلق

 لدرا ینو « رارازاب ( هج رقاب ) رل لهنسوب اکوب . كدلك هنسهماق ( هر قاپ )
 هرکس ردع مرو هن کره تاورقب نورا یروطارفا هو لازق

 ناخ ناماس هدعل . ردشم هلبا حف هداو وو اک یز هدن ر صع ناخ ن

 هلا یللا زوو قلاداووو هدنکاخ یغاحنس كنرج هرزوا یریرح
 « ییارن هعلق رادمانو راراب ددع زو یتا < قادوف هعلق بولوا اضق هلسهباب

 یرلفارشاو نابعا « یرارزادرس یرحکب یرک او ندوب . راو یرارادجاب
 . ردراو

 هرزوا هتشب رب رازنجو مساو هه راک یر هرفاب : هعلقف نمز

 قدح همسک هدنفاطا هک ردانعر روس ر ابن رکراکو یدادش لکشلا ع م

 هجشول رب هدنشاب رسجو یرسج یلەراقم ریز همصآ هدنکوا یوق رد

 ییا « یرلهماح .ردراو یرلوا ارقف یلوتروا هت هدراصح نوردو یرصق

 : راو یناتهلد ماعحو ناخ ددع ییاو یابص بتکم هدع یا « یسهکت

 اس فلک یی » بولوا رورپ رفاسم یناخ . رواوب یم«تسردم هدددع چوا

 . راردبا ارحا یک ىع رص » « ام هناحم

 ٌماولا لهال حوتفم كماببو ةلودو زعب نورقم كحابص

 ششود رهظم هنیرامسا مرک ابو یغابقجالوا قدصام هنسادوم كتب

 ندارو رب شیراق هاواص یر هرفاب ناک هرهشو . ردراو یرارورس روالد

 هنایو - +. [۱]
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 نادناغ . ردراو یناکد ردق یللا زوب « یماح كحوکرب یناخ ییا یکم چوا

 نارج یره هسا هموش ندنساتروا كرش . ردتسود بیرغ یرلبحاص

 هضور لاثم مرا غاب كنو و لرل هناخ شلوا عئاو هدنراسو نام بودا

 . ردهدکما نایرج یرانمرکدوص هج هرزوا رهنوب ۰ ردراو یرلناوضر
 .تاورخ احماح بولوا فطل یساوهو بآ «ردندنناقحلم اواص ید ره

 . ردرومشمو حود# تاغ یغایو یغاب . رونلوا فداصت هنرالزوک
 .كردیک هدنوک رب بولآ راقیفر زابہش ددع یللا ندکب ناماس نداروب

 . كدلک هن ( یسهملف هقاو )

 ورسخ یارو كب دمت هداز اشا یح هدنحشرات 4۵0 - . یسهملق هقلو

 و را وا رر بودا حق لهاا اشا
 هیافلاهباغ ارز ءراو ینارفن یزاغ حالسرپ < لمکم زو چوا .ردقلاداو وو

 .ردر ر ناما او دحرس

 لعاط یلئامرواو نابابخ رب دع لمس نداواص رم ید بیرغ ةعلقوب
 . ردهعاق ےدقو هر ااغ نالوا هدیراک رہن ووا هدا

 « یران زخم هناخ هج « یراراسناو یراهناخ تارغف یلوتروا هتح هدراصح نورد

 رسجو هدنسارآ یسوبق هلق یرلبزاغ هل . قوب ینرامع زاس « راو یعماح رب
 هدامآ حالسر و راردا قوشو قوذ بوروطوا هدرصق جاغا یهدنشاب

 « راو یراقلا الا نوک انوکو یرایجوآ و یرالووارق هدرلغاط . راروروط

 اعادو رس لنآ راکش شقو زاب ب والوآ یراکک یرا محشو نامس

 نمشد هدیرارب نام مس هرآ و یادش هدنرابداو ارز ء رار یناراکش

 «نووق . رارنالفانک لکن | بولک ندنرابلا اواص یرلهربخذ . ردا راسخ

 ام هریخذ هبحو ها رب کلک غیزاب هموقوب .ردقوب رینیصو یک . یزوق
 هلهراقبفر ددع قرق بودما هه قراص رب ههداز یمن یماما هعلق بوالآ
 . كدلک هن ( یسهعات انتسولب ) هدیغ

 هسم ناخ ناماس هدرا ٩۳۵ . مولعما یسناب : یسهعلق انتسولپ
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 بوروک هدنسهنیزخ هعلق بوراو یرالام هلح كحجهدبا صالخ ندنکلرسا

 . مدهلرهم هلمرهم یدنک یوق هنب ریقح هرکوص قرهلو درجوم هله

 . كدلك هنسهءلق ( هسجادصوق ) بود هقرش بناج هنب حابص ایلع یستریا
 (هسجوون هسای) بودیک هقرش تمس یغاشا شاب هلیرانک ی رهن انوا هنب
 هننرحساایلع یسترا بولوا رفاسم هحنک رب یخد هدارو . كدلك هنسهعلق

 هدلم ینیدشراق هیاواص كنابوا هدننرق هعلق ون بولوا رفاتسم کمک هرفس

 یشراق هلتمالس كرهدیا روبع یرهن بولوا راوس هلعراتآ هرایک نمهلج
 . كدلک هنسهعلق ( كرنرح ) هدف رط

 یی هدشرات ۹45 . ردبرلکس یه نیوز یسیناب س . یسهماق كينرچ
 هنسوب . ردشلا ندراتاورخ هليا رهت تسد یهعلقو كد هداز اشاب

 یصاح هرزوا نوناق كنك : بولوا یخ یک قامت همتا د ا
 ل راو یرا۶# ( ۱۰۳ ) و« تماعز ۳ هدنعاحنس . ردها ( ۱۷۰۰۰۰ )

 باپراو از كنکپ . راو یسشاب زو < یسشاب یرج « یسکپ یالآ

 - لیلق یلیربو هنیراغا یمارزو هنسوب . رولوا یرکسع زوب زکس هاب رامت

 یاضق كلا یللا زو . ردقاحنسر لصاح ی .دناوزلا رشکو دناوملا

 . راو یرفن ددع زو کیا یلادونق هعلق . ردیناممآ

 راب ییا عساو ییهحفو غاب .هدنیامن كبار زودرپ : یسهعاق لصا

 ندهشوگ راح هرزوا هتشار تس < هدنرانک یون (هسطهموش ) هدتسارا

 تئاتم رد لوا یراود ورد بولوا هملقر ان رکراکو یدادش «ینالوط

 . راو ینارس كب «یرابلا لالغ « یسهناخهبج یرادقم هافک .ردلکد هرزوا

 رب یصاخع كاع نا ,ریق و فان دف دوم ةا
 یرسج هتخ همسآ هدنسوف هوزوا فن کک ۱

 . راو
 هر دیش هت یہود بولوا یراوا یناقرفو یان : یشوراو

 اما روناوا ادا هعح هدنحوا . ردارم رب یاب فدا . ردولوتروا

 « یسهکت . ردلزوک عماج یهدنجما وشراج . ردرالکد عماج روتسم نوشروق



 ۱ یسهمانتحایس یلجایلوا ۹

 هلفلوا راد قلشاطو زمشتب تآ یرلارو اما . راروروط هدامآ هدن ران اب

 ررب هدنراسکوک بویک یرلکلس قجاراد هقوج هنوقنارپ یزعرق یراباوئا
 دنق یرلکدلبا ربعت رانز اب رکا یراقاشوق ؛ راو یرلهقا> شو هقوا

 . رارالغاب ا او سار « ردمزال اما  ردمارحو هحرک « ردقاشوق

 هرکصنہقدلوا ریسا رلیزاع هج . رارکچ هلیغاتوق رلهسکچ وص ندوبوقرپ
 قاشوقو هصالخ . ردرلشعا رارف ندنرهملق نشد بودا دک یتغاشوق

 یغاشا ندنرالب . ردشملی ر و عورشم همان تصخر هل لوا مزال هرلنو

 قجاراد ىلە وق ندهقوج یزمرت بویبک راولسش ندید ضا هل وب
 یربره هدناتنکتس لوا هکرلریک قیراچ كزان هنوکرب هنیراقابا بوییک هیلدرس
 ۰ راربک ی سهیقارع تاورخ هقوچ یزمرق هنب هنمراشاب « رارکس یک نالبج
 رابتعا بحاص راو رايع رم كياچ و كالج و تسچ هکاتح لماطا
 نوجا ام هریخذ بودبا تفلانسح هدرادح رسوب لیا رابزاغوب . ردراتیکس
 ینرلکدرب و نرحما اشا هلب راضر یدنک « مدعا یدعت انوکرب ےس راودنک

 هادهل !قیرط ىلع هداس « مدالآ یثرب مدق ترجا نوا مدنک ریةح پولآ

 . مدلیا لوف ینساباده جیلقو كنه ضعي

e poe نا س 

 م 2

 و هن رفا دنس هڅو وهار 6 كن رج ندنغاح س هف رو

 : ردهدنرانک یره هقرق یغوح كنسراهعلق یعاحاس هقرق زهکیدلبا رب رحت

 . ردهدنسیااب هقرق رهن یخد یسهعلق نیک نالوا قاحن-- تخت یاپ یتح
 یشراق كره هوا رلهعلق راسو اش. «هسشودوا ناناوا رر و اما

 بيرق هنرارم هفرقو انوا یس . هدنفرط یر هدیراهج « ردهدفرط

 تدوع هفرش بناج بوقلاق هلیرایزاغ دحرس نمرلقفر نداروب . ردرلهعلق
 )5 ) بوک یالت ضەدرک اشاع هح هدتعاس (۱۱) بودا

 یلغوا نیرز ینادوق هکېب بولوا نامهم هحیکرب هدهعاقوب « كدلك هنسهماق



 رک یو دف دایر خوش تا

VON PPE Iی  TEE 

EDE DEDE DIE DDE RYDE NEDE NDE NUDE NDE EDEN 

 زار فک هد رفآ درف یخ دلوا ۳ 3 نج ۳ تیعرت چنح یتملسم

 هدیسیدنک رخآ بوریک ندفیت نادند یتمشد هدایز ندکیب یعرکی بوی
 نشد هدقدلوا ید بورغ تقو تولوا هکرایطب لبس لا و دانی

 ماج اشاپ متسر هدابالا فمن هحنلوا هفرطرب ید مالسا رک اسعو هفرطرب

 لخاد هلتمالس هنسهملق نینک هجیکوا تاغ هلج هدکدتیا شون یتداپش
 لوا بودیا بتا هبا غز هلیسهعلق هقسسو هراصحيب هب نشد هحنلوا
 نیملاعلابر ٌهفلاب تمکح . یدلاق هدلا نمشد هنب رلههلق روک ذم هلبا بی رقت

 ف طارق طارق « مور مو نوجا تکا هنس رالوق یمزو 5 زد

 هلا لاش تاح ندن رلهعلف بازو هقسس ۲ لهدا ۳99 هددص

 ییرارابد ناتسناورخ نادابآ و رومعم هدننبام چلیق ییا لابم هبرغ تمس

 كالم یشقم یشادنرف راساح 3 كدلک هن ( یسهعلق هحرو وا ) بودا روع

 هحرو وا ۰ رب ز هجرو وا : ردهعلق ییاو ٤ رداشاب داه رف یحاف ۱, ردسانم

 ناخ ناماس یحناف : كدلك ه ( یسهعلق قادو ) قرهقل اف ندارو . ردالاب

 ندنلا یداورخ ن رز یارو اا ینطصم یر زو هنسوب ندنسارز و

 : لدلك هن ( یسهعلق نون ( هدورلبا ندارو َ ردشم ها قلنادو بودا تك

 نداروب ةه ردک, دم یزاغ هد را ٤۳ یحاف 2 اف نر هح وو یاب

 نداروب . ردکب دم هداز اشاب یح یحناف . كدلك هن ( یسهعلق مرق ) هدورابا

 ج یحناف : رد راکب تاورخ یسناب ۰ دا رلک هنس هاو ( ملو ) هدب رابا

 ندارو .ردش)وا قتشم ندنرتخا هزیک ابرتخ د كل و دزنا هکر داشاب ورخ

 ندارو . رداداووو شاتکب یحناف . كدلك هن ( یسهملق «حذق ار ) هدىرابا

 هد(۹۳۹) یحاف بولوا یراکب e یسیلاب .كدلک هن ( یسهعاق دالروق )
 ی نام یزاع

 یارامع هلو روط ء زرط < ر كرلهعلق زمکدلبا رک ذ هدالاب

 هزمتحایس هسا اون ۰ رولوا رنک داحرب كس هلا رب رج e یساوھو بآ و.

 زورو بش بولوا رلمدا هدنلا ینفت , هدنلب یجیلق اباد یرلبزاغ . ردعنام
 یراحالسو تالآ هلس نکرالق زانو نکرد لسغ ی .رازانا هلی راحالس



 یمهمانتحایس یلجایلوا "۱۶

 ۱۰۰۲ یتح . رولوا فرصتم مالا هاک « نابتسرخ هاک هرلءعلق وب رابه

 هلبارکسع كيب یل | یرق بوک هبا رابتعایب دونج كيب هج نمشد هدنسهنس
 هدراصح نورد تبثاع .رکود یا چ وا لماک بودنا هرصاحم یراصح یی

 بولوا وام ندنسهلک دادما ندفرط لنانع نیملسم تازغ نالوا روصحم
 بوروا رطاص هتمشد نانلو هدسیرتم هدحراخ كرهرو شت | هب هعلق

 . راردبا رارق بوراو هن راهعلق نرزو هع ادصوق كردنا لادحو كنحب
 هرزوا كمها را-۶۱ یخدرب بوق ید ی رار نابماقاب كنهماق نشد
 یلاح دلراصت یی دم تما نالوا هدنسهعلق هقسس ندنآ . رذک نوقار

 هسرابد مالسا هلتمالس بوروا هب ھا ین-هعلق هقسس ید ران 1 تو

 کا اک نودا الا قارحا دی ءهملق تا از روک دم نکررک.
 ا ع -ا یلاحو نمشد . رلر راو هنسهعاق اقل راضم و هنسهعلق انودوا

 ا رامعا ینسهعاق هقسس هسد « ردزعوروم كالم هنن » یرلسااب بارز

 ناکاک هلنا رامعا بودا نابحا هرل-اباب هن نا بام یثقم یلارق سورکدا

 هدنسهنس (۱۰۰۳) هدقدلوا اسهم ةراتنواعم تامزاولو تامهمو هن اخ هح

 هح و راما یراصح یک هباشا متسر ندنراناربم ریم ثلاث ناخ دام ناطلس

 بول وا ناسحا یتاابا هتسوب هلا ع وطرب ند راب رهش فرط کما و یعالف

 مکحتسمو نیتم هدایز ندنکلوا یراصحیی كرەلک هلبا لاثءایرد رکسع

 ها غعازو هبهقتسد هنن ندنآ بوروک یتامزاولو ه اخ هح یر: یا

 ههر د یا هلف ییا بوسر و نامزو ناما توکود نایاب م

 هنمشد ور وا هشت أ ا يليا و امد قم « یدتا ی هدا

 یدلآ اشاپ ملر یزاغ هم بوریدباب هنمشد هنب یرل هلق ۰ یدتک بویمریو
 ا ۱ تم یار نیارماو و یتساووا روطو

 تاورخوب كباشاب مسر طقف . یدا لکد نکم یر هلا هحور هک یدسا

 مو ندربرب یرکسع نشد كس یللا زو ندهراسو ندنراکب نووالساو

 تباصا ینوشروق كنغر هباثاب متسر هدنسانثا شاواص ادخ تمکح بودا

 تازع ود « مرابزاغ كاموق هر » هرزوا تا هنن هدتح ورح یانئا بودا



 ۳ یمهءاق بارغاز ۱

 هرورضااب ناه بونا( شاص هرسح ا هدن رلکدساک قرالاح یراورو

 ریزو یهداز ناطاس یب یغاجحنس كسره بوروا هنیرهن هبوک ییراودنک
 باقرغ ادا ۰ یدا یلغوا یرف كکب متسرو یلعوا كناشاب ها یا

 . رولوا قرغ هلیرکسع هلج ید اشاپ نسح نشود هجنرقع كنا ؛ رولوا
 ۱۰۰۱ . رولوا نیبلع راد یرار قرهلوا قرغ اهد نملسم تانغ كم هع

 دل رهشلرب یسهلح توروک یتع هو كماللسا ا نشد هدنسهنس

 يک ید نوا كنهرمصاح هدهسردا هر صا یهعلق ی هدنمرم ۱

 هدنتلا راصح یی بوشالوا هبیرکسع تلابا 2 رم یسکب رلکب لیا مور

 یند یفویساةه . رک ندغیت نادند بوصاب نکیا هدنراسیرتم یمشد
 هدر یناداوا قرض كناشاب نسح کلر نار رک هدیسهلج نکراردما رارف

 -قوئوم هح یراهباکحوب . رارولوا بضع باقرغ بوروا هبهبوک ییرایدنک
 . مدلیا شوک ندرارایتخا ملکلا

 . كدلک هن ( یسهعلق هقسبس ) بودیک هبرغ بناج هنب نداروب
 . ردنابلم یشقم ندنرالارق سورگنا یساب - « یسهعلق هقسدم

 یرافک نالوا باقرغ نکراحاق هدبوقارب یراصح یی امدقم هدیحاف

 هکرداشاپ متسر یکب راصح یی هلبا اشاپ یناعصم یسیکب رلکب لبا مود ناوق
 یر نوا بوکود نوک روا ینسهعلق هقسبسوب هلیرکسع یا هنتسوب ًامومع
 هباعکو هناخهبج افوتسسم هنیراصح نورد بولیدیا تف هلا ناما هعلق نوک
 نورد هدقدلوا راع بونلوا قالا هنغاحنس «ةرق قرهلنوق رکسع یردق

 بوقلاق ید ندارو . یدناوا اش عماح هشنارفنو نادوق هد رام

 . كدلک هنسهعلق ( بایغاز )

 یحاف . ردندنرلکب كسهو تاورخ یسناب ب: یتهعلق اف

 یعاحنس هقرق . ردشما حتف هدنشرات ۱۰۰۱ اشاب ینطصم یرزو یبا مور

 یسارح بارغاز ۰ ردراو یرازایو عماج فارفنو یادوف بولوا هدنمکح

 اریز . ردقوچ یرلرتسانم میظع یانب نوک انوکو یساب « یاب هداضق مان
 «ردش!افوح هدب رلاسلک ندنفیدلواقوح یماناعر ندنراناتسرخ ناتسداورخ



  ۲یلجایل وا سیاحتنامهمی  .

  RUSE WD DE WSEوب  DIE DIEدم  BIEو  IETS NEK DDE HE IDEجوک  DNS NS DUE DAEمیخ

 تلاث دارم ناطلس هدنحرات ( ٠۰۰۰ ) یلو س . یسهعاق راصح یک

 «یدتیا یتخت یہ قاجنس بودیا انب ًاددجم اشاپ نسح شود ندنراناریمریم
 ند دج رس یعاولرم كلبا بولوا مک قاحنس رب ادن و هدهنسوب تلالا

 «اسآ یضیرد یهعلقوب هيلا یعوم . یدیا كب متسر یساصا زاتم كمالسا
 تانغ هلا دسزن یبرکسع ناظفحتسمو تامهمو مزاول عیح بودیا رونم

 مراکش ندنساوو نادا هنرزوا رانمشد یهدنفارطا ندهعلف و یبملسم

 و ا اا ت مرکز یخ . یدر روش و یک رانونص

 E اب قق6 نالمیم ةم )

 ئر, بواب میظع رسج بشخ عساو « کحتسمو نبتم رب هرزوا یرهن
 هلج هلا راشم یاشاب ناه نکیا هدکموروب هنیرزوا اشاپ نسح یهدفرط
 هنتسادص ها هلا ندنغآ رب بولوا تهجکیو لدکی هلیرایزاف دحرس هنسو
 یشادرق یراساح هسع هلیراهداز كب ضع كلدرا لوا قرءر دلو اهر

 لاحو نمشد هدقدلوا در هدنجما شاخر, شاواص یراتکس مان (ناسلاق)

 - رمش رفط لتا مالسا زکسع و رامزان یک یسیروا ليج كرەروك یلالم رب

 مانتعا یروباط بولوا هدنحشرات (۱۰۰۰) ترصنو حتفوب . یدلوا رامشت

 رسا نوزفا نددحو را وط الطم هللا بهذ . یراص نورفا نددح رب دبا

 ره یرارابتخا كنيراپزاغ هنسوب یمهم كنجوت . یدلوا تمينغ بونلآ
 ا غ نت دلو هدیرابدنک و لقت هسته

 نسح هرزوا یرلله كلن راباق رب دحرس وب ا كکنح و

 ید طه هتسو ناه فولوا روزعم تاج aA یمدقم اشا

 هبوشراق ندربسج هرزوا هوک رهن هدنراوج راصح کب قر«قلاق ندنللآ هعلق

 هدکدک ود کک ید بودنا هرصاح ینسهعلق هقبس كنمشد بو

 ناما ۰ رارورو یرکسع نمشد هدیزک كس شمت هنیرزوا اشاپ نسح
 یرب هبوک هلا رارف هراشاط هراغاط نمرکسع ناه بودیا مز كرهبمریو
 را ادا ورا ا رج هدفسیا نا هرزوا یرسجت
 همرتو نونغرا کو بوط هرص یدرا دلرکسع نمشذ بولوا



 8۱۱ ییهعلق هنودوا

 UDA )و ص۲ DENA NA رم یص)یم جک یه هیچ یو دم NASNA HA a دیه مس یت نس

 هدنوک یجنزکس بوکود هللا راب وک پوط نوک یدب ینسةعلق کچ هایرکسع
 هدرادح رسوب .ردةانادوق هجورا نالا .ردراشمر و یهاق هلاما رلتاورخ

 ندنرهشهقولانب یسلاهابویالوایستفه .ردقوجیرلب رحکی یرک او نیدوب
 هضرش عرش یساها رهشبولوا اضق فیرش قلا یللا زو .رارولآ اونخ

 ییدح هتسودنک هلیا ولغ هستی زواج هدایز ندنوناق فرع ؟ احاما «راردیمطم
 یادوق کم هدههافو . ردراو یرلب زاغ یرحو حیحش تباق « رارب ر دلی

 ینارفهعلق بودا لیصحت لج یرلام هربخذ بولوا نامهم نوکچوا هدنیارس

 هقرقهس ریقح بوردن وک ء نمدنفا اشایدحا كلم هدهفولاس هله هل نمرامدآ مز و.

 رسا نوجا قلاق راکس اما . مدتک هنالبصح ندرلهملق نالوا هدنغاحن س
 تفرعم یراهارآ مرد ددع نوا زمغیدل | نوحیصاللخ كننادوف 5 نالوا:

 هام نر هنلعوا نرز رقحو بو وف تاما هن ۔هعلق 6 هلا عرش

 یارفنو نایعا هک, یمریتک هبهقچ دارغل نالوا یتخت یلغوا نیرز یلام
 بودک هلسلا اتوا ره یرافو شا ندنسهفلف 6چ دز رطرطا هدهع رپ

 . كدلك هن ( یسهءلق اقل )ب

 ندنغلیشاب یلد كناشاپ داهرف یحاف « ردراتاورخ یسناب -- . یسعلق اقل
 هدنرانک یربت انوا هدنیکحت یعاحتس هقرق الا . ردکب متسر نالوا کب هقرق.

  ینارفن ددع زو وا: « ینادوبق . ردننرش ةهملق ر هعالوط ندسص لک

 رکراک « راو یرارابنا < یا راو یرلهناخ ددع زو چوا هدراصح نورد.

 . رداقل بوخ ُةعلقرب شلوا هتسارپ هلرلةدنخ قمع یفارطاو هتسارآ رلهلق انس

 هن (یسهملق هنیودوا ) بودیک هلیرانک انوا هبرض بناج یراقوی شاب هنب نداروب
۱ 

 هدنحرات ( ۱۰۰۰ ) یحاف . ردیسانس كنلارق راح .  یسهعلق هسودوا

 هدعامع تسد الاح هدهسشما غوا هنمشد یالتسسا هرک هڪ 7 مس

 زو کیا « یناد ق هعلق .ردیصاخ كنکب هقرق بولوا هدنک اخ یعاحنس هقرقو

 یمهعلق «ردراو یرارابناو عماح هدراصح نوردو ینارفنهعلق حالسرپ هدیزک

 . لدلك ه ( راصح یک )بوقلاق ندارو ۰ ردمدنلباقم بناح كنان وا:

 نت



 یمهمانتحایس یلحانلوا ۱۰

 بودنک یراقو یا هاب رانک ان وا . ردراو یرح هما رو قدنخ هدندناح

 . كدلک هنسهعلق ( هس اتس وق (

 01 ۶ نا رالارف شوروکنا قو د ىل هنععاتموق

 هقولان بول آ هلرهق تسد ندرلناورخ رخآ .ردشمردا ولغوا نرز

 یهبحا بولوا اضق قلا یللا زو . ردشهلوا ررحت قلهداووو هدنک اخ

 یتارفن هعلق . رلرید نادومق هنیرادزد هعلق هدرایدوب .ردترابع ندارق هراپقرق

 یخاق هجیهاک . رارریو شاب بولا شاب هلراناورخ بشو زور بولوا یزاغ
 هلا قهر هدکنج یضاق هدزمکیدتک یت . رارروتک یارب ههتج هدیدنفا
 ا ا ا عرش لحس ی زاها اهم هریخ و هارمدنفا اش دما كلم
 . یدتسا دف

 هلن رامادخ  هنمدنقا اشا هلکلک ها كوب چوا ندراهملق هراپ یدب
 ةعلق رب رکراکو ست هدنک اخ هقواشب هدنرانک انوا یسملق .دلدردنوک

 قوق ) بودک یراقوب شاب هلا انوا رهن هبرغ بناج نداروب . ردمظع
 . لداک هنسهعلق ( یوو

 زوتوا زوب زوقط . رد, رلکب تاورخ یسیناب س یسەعلق ( یوون قوق )
 شما الثسا نمشد هنب دد شما حتف اشاپ یم دووانرا هدنرات زوقط

 هقولان . ردشلوا یسبنا “ياب كب ورخ یزاغ هدیلا قرق زو زوقطو
 یره انوا یسهعلق .رداضق هجهقشب قل ا یللازو . ردقلهداووو هدنک اخ
 ندنفرطر . ردع دقو انب ربکراک یدادش هشوک راج هدر رب رازنح دانگ

 .راو یرسج رب همصآ هدنکوا یسوباق . ردقدنخ یفرط چوا . راقا انوا رهن

 چاق رب یسهناخهبج یرادقم هافک ینارفن یزاغ ددع زوکیا یادوق هعلق

 یا رو یراهاخ لورو د ردق زو « یراننآ هرتخذ یرلب وط یهاش
 . ردراو

  داذلک ب ( کج ) ندنراهعلق اح رس هل ره انوا هدنوک یبا ندارو

 . ردبلغوا نیرز هلسهناعا كسرالارق رام یسناب .  کم هعلق فاصوا

 یتابا هنسوب« رداشاپ نسح یسیلاو هنسوب ندنرلن|ریمریم ثلاث ناخدایم یحناف



 یس هعلق «ةش دە رق ۹ 1 ۵

rk NIE NEDE DDE DDE NIE NIK DIE DDE DDE BIE BEDE BEDE ND RIK BIE DIE BIE HDK BIE EOICEIEEIE 

 هقولانب . یدلک هنسهصق ( نرت) بودنا روبع یناور باو رانا نوک انوکو

 ناخو ماج یلهحتابو غاب یلهناخ زویشب بولوا هبحان . ردقل داو وو هدنمکح
 . كدلک هنسهعلق هقشیدارق كرهدنک تعاس شب نداروب ردقجهصق یلدحسمو

 اواص . ردکعد هعلق كحوک هقانشو هقثیدارق -- یسهعلق هقشیدارق

 هقنلب رب انعر هح الوط ندعبم یلکش هدیداورب عساوو زود هدنرانک یرهن
 ناخ ناملس هکرد اشاپ و مسخ یزاغ یحناف . ردعدآ كس یعرج بولوآ
 یللا زوب . ردفرع < اح یسهداویوو ندنفرط یماسم هقولانب . ردندناصا
 هعلق . راو یدتحم ۰ یارف « یرادزد هماق . رداضف فرش هلسهاب ها

 مرکب : زد ا اھا و لا راوت تیم یا و
 یماح نادوسق ۰ رونلوا ادا همج هدنزکس بولوا یسهناخدابع بارح یتا
 . رد راروشم ییماح رکب یحاح « ییءاح راكد هد هو

 میلظع یرضوط هنعینم اواصو یراقوی شاب هیرانک یرهن اواص هدمب
 رلاروب . لدلک هتسهعلق ( هسحوواسای) بوک یارق نادااو رومعم یراناقلاب

 رب ینابایخو عساو تولوا هدنرانک اواص هعلق . رولوا دع ناتسناورخ

 هدراصح نورد ینارفن ددع یللا زوي یرادزد . ردهشالب رب هشوک راح هدنیمز

 یادغب یعماج ناخ ناماس « یرلوا هعلق هدرخ یلوتروا هتح ددع یللا قرق

 « ناجح ۰ راو یرلهلق راسو یسلق هناخرتهم یرلهناخهبج « یرابنا

 هباواص رهن بیرق هلو یرهن اوب « راو یرصتخ قوس یماج ر فک
 ندننداءم رمد فاص ندنرللب نایمزاو ندنراغاد هقشیدرف یعولط . ربشی راق

 ندنوب . ردتاینرب هدنمکح هقولانب ید هعلق وب . ردلکد حود# نوجا ییدلک

 انوا رهن هبرغ یخد ریقح وب . ردیا نایرج هلاش بناج اواسص رهن هرکوص
 هنسهعلق ( هسع ن بود ) یو هلا: زاغاد لنامزوا یرافو یشاب هنراک

 یس علف ۰ راو رس نت ول هدهدر قانوف هدنسغ كم همف وص ۰ دل داک 1

 ددع یللا زو یرادزد ۰ ردکح وک اما ربکراک بولوا راک یا اوب

 نورد . ردقآهداووو هتک یغاحنس هقولاس . ردراو یرلهناخهج ۰ یار

 « ییءاح ناخ ناماسرب « یراکحهناخ ییوتروا هتح ددع نوا زو هدراع»>

 تب ۳
 AHS یا

 اا



 یهمنتحایس یبلچایلوا ۸

 یثشق هحکرب « هدیدنفا ناسح یحالا هحنکرب كردبا یراتنح ناح هلفراعم
 نمدنفا اشاب دحا كلم نوکرب ۰ قدربلاق نامهم ما ۰۰. هدیدنفا محارب

 رداصما ندیهاش داب فرط هک ك سيم راس مایل وا :بوربغاح هنروضح یربقح

 لغوا نزد ردق هبهجتراو هشورغ كسب قرق یناغا ینادوبق هک : شلوا

 کتبر نا اع اقوا روت نامدا مال ندنهاع مات
 صالا هدکدید » روک هلرادت همروط < میهشوق فو داراب یک كکيدهتسيا

 لیصح یا هربخذ هلشقف هدنسهلاقم كتمدخ و مایلوا » و مديد کا

 دحرس نالوا هدنرارانک اودو ارقا او «اواص . مهریو رلرما نوجما

 كلم ربقح هدکدبد « نوسهلک بودبا لیصحت ینرالام ءرخذ هله ندنرلهعلق

 نمدنفا اا نوک لوا . مدشمامروک الصا یرلدح رسو هدهسمودروک هلنارک

 رومس قلشورغ كب قرف هنولغوا نیزر نوا صالخ یادو هک
 م۶ یرونکلا ناولاو یسعد رزق بوط كہ ۰ یز رکب راند یصربقو

 كيب ۰ یراص ددعكيب .هبک تفچ زوب « یسابع هچمورتسا یزمریقو یز
 تفچ كيب ؛ همزیج یراص یزمربق تفچ رکیب « نابتخس یزمریق ددع
 یلاثما كوو یرلکلموک هجثاو ابق تفج كس « تسم تفج كس « جواب

 یعرکی كر هديا لیمحت هني راهبارآ مرس ددع نوا ینسهل بوریو رلیش هې
 نیزر بوریو هعاب یرلعباوت ینادومق هک ددع قرق « یلاشاب هدیزک ددع
 هیهخوج یزمرف « هجیلاخ شقنم رب رحرب « هداحبسرب ۰ همانرب هنولغوا
 ی ندقدلوا هدنطبض كلرقح یسهلح كرهر و اباده ها رک رونسز ولباق

 ۱ . مدل حارجرخ هسکرب هلا سوپ تسد بوشالعادو هلیا اشا
۳۳۹ 
> 

 هنعالقر قاحنس ترد نوجا لیصح اہ هری: ذ ند ةولان

 یاوارف یارف نادااو رومعم لاشم تشم هع بناح ندهقولاس الوا



 یمهعلق هقول ذب 1
  HAE IE)کی  NAE PA N NEDE NDE NAEجرج بو جو

 قد وف یدسا ر هنسهفکر و زارک هنادرب هنسهفک رب كن وزار بودا باا

 هکیدلوا مولعء ول راغ ندمرد کم یدسا رب هکیدلک رار

 رادناو شوخ هدیذل اما : رولوا لس و یرا ردق هن .یزارک هقولانب

 یسهنتیرلکدتسا ریعآ «هتصوق » .ردحودع یخدیءالا .یماوا .ردمضاهو

 قانشو یتح ۰ ردر ی قاروا جالک یرلقاراب هلح بولوا هلک ردق نازق

 . راربب ردق ههجناوا وید « هتسصوق معاعا م رند هللا » نوجما هنو یعوق

 .یسهلدرخ « ییانشو ۰ ییوص لاب « یسهقتوروش . یدوس یک ندنتاب ورشم
 . ردروپشم یسقار هان یسهبنولپ ء یە امو

 (یعاب اشاپ داهرف ) بولوا یراهربسم هدرب شعب س . یراهربسم
 . ردرومشم كنسهلح

 راند كبر قرق . رو یتح مونود هحابو غاب ددع كسب شب هل
 . روللآ یحارخ اعر

 بوکسا « دارغلب .ردراحت یمسقرب كنقلخ -- . یلاها سالو سک و راک

 - رش ناوع یمسق ر . دهامو یزاغ هدیمسق ر « رار ولک بودک کنالسو

 فرح لها یسهفرف رو ماع یمسق رب ۰ ردنابغاب هدیینص رب  فیرشع
 همقیص یل چې وقو هلود هقوجو یلدحرس هقوچ هلم یراسابل . ردعیانصو
 یرلسداق . ردراو یعاملاق یدحرس لشل هدنراشابو جواب یرابتو ریشقاح

 بوت روا قاشا دنلود ضا هرزوا ینویرت شابو هجارف هقوج هلم
 بدّوم

 مخرت یرامسا یرانوب . ردهقانشوب یرلناسل .  حالطصاو ناسا

 . رلزید ۱۰ . . وم هب یک < وسوم هیموم « وس ه ( نسح ) . راردیا
 « (اشاب لیلخ یزام ) . ( یدقا زاهش ترضح ) .  یراهاکترابز

 ' تاذ كوصوب « راو یراربق ( یدنفا یصولخ هداز ابح )۰ ( اشا جوقلام )
 هدوسآ هدنسهحاس ییماح اشاب داهرف بولوا موحیم نکیا یضاق هدارو
 : رشد زلف نیا

 كل نمدنفا كيدم هدازاشاب داهرف هدهقولاس هلنمدنفا اشایدما کالم هدعب

 بابرا و راک نایعا عیج بودبا لوانت رلتابن رطقو امروخ ریش هدننادناخ



 یمهمانتحایس یل چ ایلوا ۰
DIE DDE BUDE DIE DIE DIE DIETS BIE DIE BIEتم قد فاش ضامن دعا تهمت مکن سمند هاشم  TAPE EDS 

 « ( یتکم اشاپ داهرف ) هلج زا « رددع رب نوا :  یرانایص بتکم
 . ردف و رعم ( یتکب هداز یروح )

 اد هر یا اقا هاهرف) د. یراماج
 راما یلاوص هدننادناخ سه .ردلکد نم ردق لوا یاس بولوا عفان

 . ردررقم

 هن رلوبق قرط ییا الاح . ردراو یرلناکد ددع زوب چرا س . یسشراح

 ۷ ردک ندناکد زو هکردراو یلاتسد اش رک راک رز رمد

 . ردبناربخ كموح ص اشا داهرف

 .لوذسم a ی ٌةرفس ناکدنورو هدا الح .  ینرامع ماعطالاراد

 اد یلعوا یسلوتم گروراو یرامع اشاب داهرف یزاغ

 ږیپ بولوا فیطل تباغ یساوهو بآ -- . یسلاهاو ارهو بآ
 نیفنصم خماشم . احلص « یراداصقو قذاح بسط « ینابعا وراک ۰ یناوحو

 . ردراو یرلاسلکو یرالبسو همشج . یرنهو تفرعم بابرا « ینا عاشو

 یسهبهله < یسهرآ ءییراد ٤ قالو یادغب رادهناد .  ینالوصح

 رب صاخ ءراب نان ر هقوا رب بولوا رهش تمینغ تباغ . رولوا قوح تبا

 غاب بولوا هسنپرب تروغوب باق رب ۰ هساپ چوآ ینارفص .رونلآ هساپ رقاب
 . رولس ادخ ترا مش ثلاب و

 هبرح « یریمد ناص « هتلاب < كنولوک ندنتالا رمد دن یلاضا

 . رولوا العا تیاغ یرایش یسهلوقم
 2 ی یا اد یایورتمو هوم تالو ام

 عبد هکیماولق قاعاق هدننادناخ اشاپ داهرف . یسەجاغوب ضاس شمشب

 80 « راتاب هلهسقارب یس رب هنتسوا هکردرت ردقوا « ردقو یا هدنوکسم

 برعو مور هکرولوا یزارک راوکشوخو ذیذل رت ندنرلهوبم . رداولق رتو
 + رابدینک زایک تدسرب هاشاب دجا كلم یتح ۰ ردقو یرظن هدمجو

 ردق یزروج كنم ره ینرودوم ناراقبج یمهنکیا یزرت هدللوطاا یر یه

 هل یزاربک هناد چاق رب بودا بحمت هرازاریک رادبآ وب مهام .رولوا



 0>0 یعهمق هقولانب

DAE E NITIES (9۹۵4 NSE DIESE IK BA: DDE DDE N DE IE I DI DIESE IE 

 حق اشاداهر و یزاغ یارو 1 ردشع د ( نتفواد ) هنمسا هدنس هناغ رتفد

 ندعدآ کیا یرلارا ک ردشمهلبا انب هعلقرب یی هدنسهباقم هعلق دق بودیا
 بولوا هدنفرط لوص كخيدق  یغاشا كرن زایرد هدیسیکیآ اما . رددیمب

 ید كناشاب داهرف اما . ردلمکم یرارادزد « یرلهناخهبج . رارداس رک راک

 نمربو ناما هنمشد هکراو ییوط زي لاب رب شیراق زوتوا هدنکوا یسهعلق
 راعاب هدنجراخ كرهشو ۰ رلرید هیهحیلیا هححنبتال « هسیناب » . رد یک ییریک
 هدهدنرانک هرکصو شد ( هنناب) هنمسا ندنشیدلوا ى رب ا

 هنر یر هدماوع نا سلو شعد ( هقولا ) ندشدلوا رهش رب نامزوا

 بولوا یتحت کب قاحنس هدهنسوب تلدا . ردشغد ( هقولانس) قرهلب رب دشیراق

 قالا,هنساززو هنسو یعاحنس یدمش کل .راو ینا یا یاب

 لصاح شورغ كب يا نوا ر نوا قجا : رد
 كس یت | تلادع هجورب هنسضاق « رداضق فر رش قلها زو چوا . رولوا

 نيدو ؛یثوواح یرحکی «یرادرس « یالسالاخش .رولوا یلصاح شویغ

 « ردراو یساغا ی یرادحاب < یسنح  یسهداو و رهش + یرادرس یو

 هفرط کیا كنمیظع ره زابرد هلامش ندهلنق - . یرهشو یشوراو لصا

 عی نکل ردزسنیا هدیفرط ییا اما « ردرهش رب هدنفلنوزوا تعاس روب

 هحل و اب هدننادناخ یھ ادعام ندنکیدشا نارج تابح ۴ رر هدنرلوا

 هنناح رکید ندشنحرب كرهشو هرزوا زایرد ره . ردررقم رلمدا نشلکو

 یلهبلغ كا بولوا هلح شب قرق هل .رولبک هلبا رارسج جاغا ندرب چوا
 هریدنشو تیمهرک زو ید كب چوا هل ۰ ردیرلهلحم یارسو اشاپ داهرف

 تاغ ینارم راما قاق : ردرلبلاع یارس ننمو رومع« یلوتروا هع

 . زدزوپشم هدینارس اا داهرف « ردثوخ

 یزاغ) لام یبءاج نیطالس هلج زا . ردبارحم شب قرق : یرلعماج
 یسا ) . ردولوتروا نوشروق یراترا هلح : ( یعءاح اشاپ داهرف

 . ردازوگ هد ( عاج
 . ردرومشم یسهسردم اشاب داهرف س , یراهسردم



 یسهمانتحایس یلچایلوا ٤
 : D4 SENC یه

 رفظ ندنناجرب هکردانعر روس انب شاط لکشلاعبم ۰ ییراوید جا آ
 یسوف تاق کیا لومعم ندریهد كحوک رظان هلامث باج . لکد نکم

 یرسج یرلنابهدید هحیک ېه پولپراو هلبا رج همصا یلکربمز هکردراو

 بولاق هرجا هریزج رب هسلق . راراباط هوبق « ررکج یراقوب هللا هرقم
 مار . ردشملیباب قرهلوا یاعو ىلع بواوا عم ندهولپ روت هنب لکو

 نورد ۰ ردل سا صا قشار هد رق ینهعاق توت قوت ثكلو هسناوا

 هریدنیش هتختیسه و يلم هریک یسیضعب .راو یرلوا قیض زسیاوح هدرامح
 رب فبطل هرزوا رسجو یعءاح راکنخ ددعرب هرجا راصح «ردیلوتروا

 رب هاا دحا فام هل ساره ددع نک یساغارد « راو یرصف بشخ

 هل . ردهریسم رب هدنرزوا یر هولپ ید رعقو . یدتبا مظع تفایض

 یرلهناخ عاصم یلوتروا هریدنش « ییاقوفو یلاتح یهحابو غاب ددع زوب یل آ
 تاک : ددعتم « یدحاسم « یءاح حرفهر « ردیارحم زوقط هلح . راو

 یاب قو راو یاکد یللا قرف رصتخحو دمقم ء یا رب ؛ یرلناخ

 هار هدک هن ض بناح بوقلاق ندارو .ردروہش یوزوا یهدنراغا یسالا و

 . لدلك هنسهصق ( ینقو لاصراو )
 هندو . رارید « ییقو احراو » رلقانشو اکو .  یسهصق لاصراو

 یسبناح بولوا عقاو هدنبد غاطهرق کردقلاداو وو یصاخ اشاپ هدنتلایا

 كس ییاو هلح رب نوا بولوا میظع شوراو رب اما . رداشم هلیک اخ اراز

 « یسهیکت «یدجاسم « یراعماح . راو یسناخ یلوتروا هتخت « یهو غاب
 باج بولوا دح رس كب یسارو ۰ راو یراناکد یرادقم هافک ۰ یماجرب

 رایلکیدن و نکیا یسلاو هتسو اشاب دمحا دیس ۰ ردقو هدیسهملق هدنفارطاو

 اشاپ دما دیس هدمب هدهسراشعا بارخ یر یلیخرب بوقاب یهطبروب
 هسیک ره یسیلاها هلغیوق رللووارق هنسهمبرا بناوج بودیا رام تاذلا
 یساوهو بآ و قوج تباغ یغاب هدرهش فارطا . رارولوا نیما بو هلکب تبون
 . لدلک هن ( یسهعلق هقول ان ) نرەقلاق ندارو . ردفطا تاغ

 یرهشیارس ندنغیدلوا ترابع ندهعاقکیا یساروب --. یسهماق هقولانب



aha DNA f ۳5  eنره یاس است یاس و یک سل او کا سیل  

OE IENE O 
 و ۳ یس علق راصح لوک

DE DUDE NEDE EDE DDE DIE DWI DIK BIKE DDE NEDE BIE DDE BSE BE DD BIE BK BS: DEبه )بک  DAL 

 .مراغابو هراوا کهدوشراق یرلهرجم ندنراقدلوا رلوا یلاع ندنربرب رانوب
 « ییماح اشاب دمحا كلم یعماح ناخ ناملس رب همزو نداسلک كور . ردرظان

 -ه> راو یاخو ىا - راو نیکو یاو یسهسردم اشاب دمحا كلم

 لوا یرغ نالو :ردمااو ازرار تلا ی

 نکیا یلاو اشاپ دمحا كلم رهشوب . ردک هیوباق رب ندوباق رب هکردقوب لوب
 رانو سراب ترامع ررب رانوس ی زمت بولک هلا لاثم ارد رکسع هلکلدیا قارحا

 « ردق و وا الصا هدنس هعاق ما یراقو . شما ان ترامع ررب اقایه هحشسد

 راو: یس رام رو یدل نارس تار را نا را
 نی دینکشنا یسواق هعاق رو ا همور طوطخ نوک انوک هدنسوق

 هدنفارطاو ردراو مظع رج ر باشخا هدنرزوا یر هولب ندا نایرج

 یهدنجا هرافم راو نافآ ندرلارو . راو یرلنمرکدوص زوک یا

 . ردراو یسهاخاباعر ددع روش هدنفرط یشراق كتر کو رد ا

 ندنسوباق هقولا ید یئوراورب :رازاسلا هراصح نورد الصا یرلناتسرج

 كرم زارو ید یشوراو رب . ردیوتحم یهناخ ردق زوبحوا هکر او هرمشط

 نقانزو بوخ یماوه .ردقوج تان یراهحفلو غاب رور ا رقآ

 داو
 ینعصم خيش « یدنفا ىلع یماما دم ناطلس حتفلاوبا : یهاکترابز

 یلچ مرخ هداز ظعاو یحاص تشذگرس شالوا موح م زونه « یدقا

 مماع هلة حر نادوبق ماسح نالوا رادژد هدنحتف یادشبا ههسلق وو
 . نعجا

 راصح لوک كرهدیک هجنرانک هول رهن هبرغ بناج بوق اق نداروب
 . كدلك هنس هعلق

 ارخوم هدهسشمک هللا مالسا هدننامز ناف س یمهملق راصح لوک
 حلف هلیتفرعم كب ورسخ هزعامز ناخ ناماس رارکت یم هنسالبتسا كنمشد

 هدنا لوک و قسع یس نیرو كا تن توپ ردتادا
 رب هدنجما لرک روک ذم . رلربد ( راصح لوک ) اک وب رایلبا مور هللوا
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RSE NEDEدم )هم  NAE NAEبهت دیه )جت « HAE NBDEچپ  IE DESE DE NES BE IDEN LB NUDE NAE BYE 

 یسلاها هدنحرات ٩۳٤ شلاق هدنرالا هنس ٩۷ بودا البتسا نمشد

 رک اس ییدتا قوس كناشاب ورسخ نکردا تداع هدیرارتسانم یهدغاط

 ها نالا ف رخ و هدیلرادزدو نا طض یهملق داودرک یرجا
 ا ها یللا زو هدنتلابا هنسوت .ردشر و هنادومق ماسح تو

 « یرادرس یرحکب « یرب ادخیتک ءاس . ردزومعم یسحاون بولوا اضق
 جوا یسهعلق . ردراو یسنحو رادحان « یار ددع زوبحوا « یرادزد هعلق

 هعلف رب رکراک عا تلثم هرزوا اقر یک هطووع شلوا بلقنم هاهنا:
 مان ندنراوید هسلق الصا هدنناح هلق اما .ردناق کیا یاج ءرق بواوا
 : ردرطان هفرطو یرانزورو ناشنمش ٹن رلنادناخ رهش « ردقوت ناشنو

 هدیغاشا ردق یسهرانم هیاماس چوا بولوا رلابق شمکحرس هیابرث رلاروبو

 هراغم ابارمس قلا كل رلابف « ۰ ردا نارج یک ابرد یمظع رم زارد )

 .ددع يا ردوا هدیرالو شا هرلراغ و كرلوا ضەن تولوا بادرسو

 بناج ید یسوق رب ردلاطبو ناک هدلاش بناح هدهسیا راو یموبق ریمد

 یناشآ بوق| یمبظع رهن (مولپ) ندرلایق نیلا هدلعوب ناه . رولیجآ هبهلبت
 كرەنلرک یک ن اشکهک هدکدتا نار نور یدق هرانم چواو » روشیراق هرهن

 .ک هدنجا هعلق . رارراقح رانامود هناسآ جواو روروا یبرب رب ره ییا

 ق اا تنتعلق ولت ) رهن : رانا كج ندرلنامودوا یخد .هراوا
 ا اف اف ياع هدرارظ قهدشا دارا یلدقآ

 .یهدنکوا رانمرکدو هتشيا . ردراشمربتک یرلوص بولد راکیاد ندنتسوا
 یاروام كنب رم هولپ هلبا هيم | تردقو تعنص هدیوروتوا ههفص رازن

 .- ناحبس هنغی دلم آ یغاشا ندنرزوا رلاقو كمروک ینکیدک یک ابرد ندسأر
 3 ۱ رو تا ناسا کرداشاف ر تره كعد یالقب
 هواب هللا سمش رأت ارز .رولوا ناری و هلاو ندبا ربس ینابرج هارهنوب یتقو

 هجیبقع رر كراقلاب هم ریکو ریفص هدقداوا رونم یک یشاط فج یرهب

 . رداشامت بیرغ شوخ كي یرلقدلتآ یک مربا
 ۲۱ زا ارو نا ددع تا هرجا هملق اس نارامع



 9۰ یمهعلق ج ومهلق

 بونا ندنرلتآ رلتکم ددع نواو یدتا رلامد هوتک نون کک
 یسه یدروص هند راو زکتحلصم هن رلتکم اشاپ هدنرلکدب وا ىلا كناشاب
 یلح الوا هلماکرب كاعد هل دما . دنا ریسا نامز ردقوب رب مدنفا » ندرب

 ر اشا ہدنرکدید + ییا صالع نر ایر تو ی
 بولاق ند هلمکسا نامه كرەد قو مربخ اللصا ندزک الوا داز آ هلزس راتکتت

 بولو' نیما ندنرش نمشد مایلوا یهلا» یدیوا ندملآ هدنجما نابعا ردقوا

 نیا: یلحم راضح هدکدتا اعد یخ هنو « نسهلوا رادروخرب هدنراد

 بودیا ناسحا هریقح ندنسافص یناباده میج م درک ندلارنج و رابدید

 هن وله انشای ا یدردنول هنرانطو یرانالوا صالخ نتگل رسا

 . لدلك هنسهعلق ( جومهلف ) نوکوا بوةلاق ندنسارح

 الیتسا رایلکیدنو هدعب بولوا یجتف كحتفلاوبا س یسهعلق ج ومهلق

 كب ورسخ یزاف ندنسا صا ناخ ناماس هدنشرات E ) ۹٤٥) چا

 . ردانن شاطرب كجوكو سوقم و اق رب براص یسهملق . ردا رارکت

 زو بولوا قلهداووو هدنک اخ سلک. راو یسهلاوح هد قرط یطاب نکل
 « یرابنا لالغ « یعماح « ینارفن ددع شم یرادزد . رداضق قلا یللا

 یرلهناغ یرثک ۱۰ رد_اکد نیز ردقوا یشوراو . راو یسهناخ یللا قرف
 یدجاسم یعماج . ردرلوا یلهحخب یلغاب روتسم هلیثاط ناغابق بولوا رکراک

 . ردراو یرلناکد چاقر و یناخرب
 كب ورسخ هدنحرات ( ۹۳٤ ) . كدلک هنسهماف سا و قرهقلاق ندارو

 باوج هدنرانک زابرد ره . ردشعوق هناغهحو رکسع ها بودا طرض

 هدنرزوا هرترپ قالا یلاق یروبس هدنسهتروا رلغاط ییهلاوح . الباب یسهعلرا

 هدراصح نورد ۰ ینجوباق رب رظان هبهلق . ردهعلق رب بعص كچوك
 شوراو هدنعاشا . راو ییءهاح ناخ ناملس و یمهناخ تارن جافرو یرادزد

 ندارو . راو یاکد هدرخ چاق رو یلاخ ر یراهباخ فلکم هدلح یلکش

 ناف . ردکعد هطروع هقانشوب , ردعدق تیاغ . كدلك هنسهماق هسجگاب بوقلاق

 هنب هدنسهنس یلا شهلا زوب زکس هدهسیا شمریک هنفرصت هضِق یهملقوب
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NEانتان  NDE DIE UIE ۱لک  

 اتام یشادرا یئابهتتس ورونودەت ونکجا نوا یاق سنالوربنورت

 كع مءوا همارلبمق مهریونوتا آ ریاکس كچوک مراراب یشاب

 كنون ارز . رارید ینوتلا زیدلاب هدمور راد کوب یوا كيدنو

 نوللارحا انادوب نکا . رارولوا ضا مس ہلا نامز رور رلنوتلا یریغ

 رب ینوب « ریریو هعشعش بودا جازتما یالوق هليا شوموکو رقاب . ردالطمو
 - هرلنوتلا رتاس ینوب . رولوا یک ریمخ ییلیزا هسالاووا هدنل | تکی روآ روز
 ناخ دما ناطاس . ردا الطم ینونلا ردق یللا ینوسلارب رل تبا زبدلا

 اما . یدردنا فرص رلنوتلا قوحرب هليو هلنعردب رکرزرس موح ص هدننامز

 ساح ها رواک مهردرب هلا زپ الاح .ردقوب هلسب هدرلالاب لکد هدارزو یدمش

 کس نشو ساناا تربغ اما هراو تار ادخ ناه . زرلنک هلبا

 یهیقا داوبا یحاح ریوسعت نوزوا ی هدنفرط غاص كغوبج روصم

 نالوا یشاب كنیرلکب ددع قرف یی ندنرلعرپ چ رپ بولوا یلهالکو
 كناسع ترضح . ردلکد جاتو هالک ک هدنشاب كنوب . رد رب وصت كنبراسبیر
 € یدر ندگب قرف . ردظوفحم هدنلا كرلنوب هکردسسر یاروج

 چ و راطخ یلرانک یهدف رطوبو رک هنشاب هدنرلنوک یطروب ینوب هدقدلوا

 هرجا هرئاد رودم هطقن هطق زکلاب هدفرط رکید اما : رددیمسا كعرب
 ا نوا نالوا هدفارطاو ردکناتسع ترضح تاذلاب رب وصت نالب روک
 «ردنراشا هنوسراوح رلهطقن لقامربط یسهرانک ددع

 هدننوتلا زیدلاب كکیدن وب .رولوا ینا هن هسریک هطبرو طبض بونلوا حیحصت

 بوتکم هیاشاپ ندلارنجو بودیا ادام وریس هرزوا زما مو یروش
 قلنوط ررو تا ررب هرامدآ شلوا صالخ ندکلریساو قرهلآ ایادهو همانو

 قرهشالعادو هرزوا هارش بولک هلس تعاسر هلمزب لارنح كرهرو هقوح

 یخد كنا بوراو هننسهملق سلک هدزب ۰ یدلبا تدوع هتلسا رهش

 هباباب دما هداروب . كدلک هنسهلق اباب دحا قرەلا رلقٍفرو باده ندننادوق

 هنوله نوک لوا . قدقارب هدیزمقفر اغا لیءامنا بور و یتسااده كلارتج

 هدمکیدرو یتسهمان لارنچ هلا الاده پولوا فرمشم هلبا اشا هدنسارح



۲ ۳ e 
rS درب شا تفت با 

 نکدروط لاح هدوسآ هزمانوق نوک رب بودا اشام نوک چوا یرهش وب

 قرهلاف هغابا ریقح بولک هلماعط یرکس هلط یک هر وف لاربح

 هدقدنلوا لوانت رلماهط بولوا ونازبوناز هدندحو هشوک . مدلبا لا

 ناطلس اق نوملقو رحس شقنم هناد ییاو دننللود الطمر هلارنج ریقح

 هرزوا یسهشاش یر كغاغا بودا ظح ردق ناهجح . مدرو یرلقلغا
 یهایس زودنوق هکک روک كبدنو هربود ءابس هتحت نوا هربقح یخدوا . ید رو

 انوک پوط نوا « هقوچ ناولا قانوط نوا . ردب رلکروک یناناغاب وزوق یک
 ندنشوموک همرعص مان ( هطوقحوا) یاهدنو زوبح وا « یسالطا كنرف نرک

 كس زو و , یاتک اند روصت ادنوم اپام ربو :نایرودرب « تعاس رب « هراپ

 ریش ۶-4 رلمادخ ددع ید قرف هدقدشح هرتطو . ید و نو زیدلاب

 ق وقح هللا كب لعایسا هداز دا اب بوری و شا قوچ رب ۰ نوتلآ
 هسک رب کا ندنرلکدسا فوخ ندرلنا هلقلوا یرلراوحم بولوا یرلهقناس

 هقوچ قانوط رو نوناا زو هدهنساباب بورو هقوج قانوط ربو شورغ
 قود ست هنر. یدتف هارب قرهشالعادو هلمز و یدردنوک

 یرلتغ هج كکنرف ندنرلناجرت رولیب حیصف یهکرت بولوا هدنعرلافصو
 نابرتول یمیکو اتسیاب یسک كرلنوب . رارید كنرف هرایلابوروا نوتب : قدزاب
 نابلاتسا یرلقوحرب هدنرلحا . ردندهبحیسم تام هدسهلح بولوا هدنهدم.

 :ود رایت و یر و یی كل رلن و ۰ رمانالا وق ال نالبند.

 هو نوا يس ېب کک اراک هو د

 ۹ ۸ ۷ 1 ° ۱ ۲ ۳ ٤

 یانو رزونوو ونروجونو اوفا نا  افراعاس اراب هډ

 را عاما ریا عاص وص كکا بیلالاجر انار ۰
 هقود ادنارآ . الم یضو وتو هلص وفرو ويو
 كدا هدر الا رووا لک. هل یو او

 ناد و لود یلوو هسوق . شادراب اللب انود هتس»
 مرتسا ككا هرب رب كاا .نالعزا . . یلزرک هزق
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 حالسرپ ددع زون چ وا هدشاب و هدحف ً ردشاب رضاح هد و لس

 قوقصوا .دووانرآ . هتنلک « غاطهرف « هقشودود ۰ نووالسا . تاورخ

 ررپ یرب یه كرل هلو عم وب ۰ ناروروط هدامآ یرارا شرا « یرارواکج
 « رار تک نورو وڪ عاتمو راج کیدنو ندتل ا و بولوا یب ک هملق

 لام هلارق ر هلس ید ر كراو هکراردکلام هبهنوعم ددع ىلا هلی وب راک و ۱

 یراجرب یحزوک ی یرهعاق هطاوق هدنفارطا كامل روکذم . ردشمالوا
 هکردیوق راود تاق نیلا هلا قمالوا یفوخ ندنفرط ارد كنهماقوب . ردراو

 داود نیتم تاق چوا یفرط هرق اما راو یوق نا ییا هفرط لوا

 ریهد تاق چ وا هنناح هرقوب . ردن رد:تیاف قدنخ ابق همسکو ردراوتسا
 قدنخ بوروط هدامآ راب یه رک اسع حالسرپ لام الام هدنسهرا رلوباق.-

 وب اما . ردسشلوا عقاو هرزوا هتشپرب یسهعلق ما . رلزمریک مدا ندنرسچ
 راو ا ماظع ددع چ وا هدعاق یتا شا . ردکج وک تباغ هعلق جا

 تیاق ییارس لارنج هلمح زا اما راو یراناکد ددع زویح وا . ردراو یرادصم

 یسیغاسب نوی وق هدن رن زخم ناکرزاب میلفع هدنرانک نامل . یدا نینمو رومعم

 ا سا تاب ا یر ضم  اراخو خنک سالطاو هقوح
 تاعاا و دبع رتوا ارز . ردبتسارد نا هوک هردشرو شالا رپ ؛ردلام ر

 رد تاغ نایت همور ندیاو هن رابد هنسو ندارو یسهعتما نوت.

 یرلناکد نزمو رومعم یلانب ریکراک هدنبرق یرلنزخم . رد هک سار, مظع
 یاهح بولوا مجح نابایخ یرلنوتز هله . ردغاب ددع كس ید ییارطا . راو .

 رهشوب .ردل وذمیداک «یحروط .ینوعل.یدومرآ « یران «یریجنا .ردش وط
 . ردنحود# تباغ هدیرالزوک بولوا لیپس یساوهو با هلخاوا هدایرد بل

 هکاقح . مدنا اشاع نیرلکدتا تخورف عاتم بوروتوا هدنرلناکد رثکا .

 نرببش « یلزوب رونم « یلزوک لازغ . شعا راو ردق یکیدلیند كنرف ُهبوبحم -
 رداشام هکزوا ردیک یلقع كنهروک ) بولوا حد كي یرلهراب راکن یزوس
 تا توک باوا هقود مانس یرلککرا . ردقدصام كنعارصم ( و

 . ردرامدآ فب رظو فح مادنا زا تاغ ۰۰ راریک ینوطالفا ةقبش ءرق +



 یسهعلقو رپش تلیسا ۷»
j DN DS DDE DDS DDE EN BK DDE DH BIE DK > DIE DD هک BIE EWI BUDE دوو MAK BSE هی 

 قرق هل ۔هظحالم ردراو [1] یرلمدآ لنوعاظ کلب کنوج «زرریدتسا
 E لدرتک هنمروضع ناوک يوا یرتسم اه زربر دا كم نوک ۱

 رافشراخ ضایب هدنرلهلمکسا كسکوت مان « هزب هربت » هز, هرزوا نیآ هرکوص -

 نوک انوک شمش لب رلکوک سفرک «هنانو سونادیام « راباکنرک انوک هرزوا

 هرزوا یاغع ندا ماعطاادش بور دب رلاولح نوک انوکو راماعط لاک

 بودا شون رلتبرشو بارش كاع هساک ر رب نهرارربه بوناقیب ینمرالا
 هدنرزوا تک ازن ینشواراوو هعلق بودک هزمغنانوق هرشط هلزعالا هت ندنآ
 . قدالشاب هباشام

 ناماس یهعلقو رکم هرزوا یلوق كرلنآ .  یبهعلقو رهش تلیسا

 تنر هثسوا دن مدس رفا ےک راتخا یخ و له فو سا
 یزفروک كيدنو . ردشلاق هدنلا رالکیدنو الو شملیا السا كنردب

 تاق تاق 4ردراوتساو نهتم راصح ر اس یدادش < نکا و

 م یکو غوق دوبی هتس رک ند اوا ےدق راکاما ردراکماکحتساو زاوید

 هارد . ردشاب رضاح یرلهناخهبج بولوا هعاق رب نیریش . رلردبا ضاس
 ییزاغوب سلک ہدهرقو یاهل شلوزود قیض یک کوت ییریک رظان هبءهرقو
 زج لاب ددع رشللا قرف هدنريه او یا مظع ردا هظفا

 . ردرلپ وط میظع دانا هللوک هقوا رشیللا « رقرق یرب یه « راو یرلپوط
 هرجا ناملو یتح . رافص هغررقو هتفرف « نولاق هح راب زو ییا هامل

 لهستبا فبصوتو ربیع یرانا رکا هکیدبا راو یرلهنوام كبدنو ددع ییا

 یسهراپ غاط رب یربره هکهلوا مولعم ردقوش قحا . رولوا نودمرب هقشاب
 هدجبق ۰ راو یرلپوط زیب لاب هراپ روا هدنراشاب و چیق بولوا یک

 وقرام نسو یلحاخ و هریدنالف هرزوا یراکرید چوا هدنشابو هدهترواو

 هدنراسیو نيچ هکرد هنوعم اغربعرب نیز هلراقاراب رلقاحنس یلریوصت

 هک ردهام زوب هل . ررکچ راریسا ناملسم ی راکروک ددع رشیلا
 تاق ردگبل هدکو رک نو راروروط دا بوس مدآ ردرد هدهشام یه

 . ردکرک هسلوا مهم ندنرظن ٌهطقن یخرات رلهنننارق تانول«هوش [۱]
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 یزمسرتو نوناق هزب » : یقح هدنراقد لوب هدقاطب الام راومها فلکت

 . زکهسزاموق هبهعلق یزب هرزوا زمییترت رک | « ردییع كمرک زسحالس بوزوب
 هرورضلاب هدمک دانا رلب اوج زما لادج هع هد « هزر ود هورک یخد 3

 لارنج هدزمغیدراو هنناوید نیا دب لارتجات بوبوق هبهعاق حالسرپ یمهلرح

 ادا . قدروطوا ههلمکسا رب ید ریقحون و هلهکسا رب یدنک بوقلاق هغاآ

 هجرت یخدوا « مدرو هلارنج دم ادب قرهوق همشاب بوبوا یهمان ریقح

 هحاص هددحرس وب زب هکاشاح » : لارنج هدقدلوا علطم هلام كرهریدتیا

 « )مدیا راع قره وق را هراهملق زککیدتبا بارخ كزس بودیا شيا ریاغم

 رومعم یرلملق نالوا لنمودنک یرب ندمایا یدق فوج ندیلنانع قجنازب

 كيب ردقوب یرب ندیآ شب « قاب : رانوسوق هزلاح یدنک یزپ رانا «زردیا
 هدنمرلرتفد الاح یریغ ندزککیدتیا بارخ یزمیالو « یزمیلبا هلبا رکسع
 .هدک دید « . ردشل وا رسا زدآ كم چوا قرف یر ندآ یا هک ردروطسم

 هتل ید 0 ج. ق كم شوخ هقلخ درب » :ریقحب

 د لارنج . مدید «رارولآ مئانغ لامو ریسا كردبا هروتوبو هتچ بویمروط
 هود « .زب هدهن زکسردبا روضح زس هن هعالوا حالسو حلص هجشوخرب »
 یراقراصهسوک هل وک رو یهداحسییدردن وک اباده كناشایه رکو ص «یدتاتالک

 نم رتهم 7 دادو ا ر ود ریل د یاشاب » : و تورو

 « .نوسرو هزب یرلن | هردریسا نمرابزاغ قانشو ددعیللا « زعرحکییاو
 كناشاپ اما . یدتیا ماست هریقح بودربتک یرلتیکی نآ لوا هنیرزوا كنوب
 بولا رخ ندنراح ضم كلما سقح ناه بواملوا یربخ هرذ ندرلنو

 و ریقح نوکواهس 3 یدعا ددر الصا ادخدح « مدشمهسلا ندمهشرف و

 بونامریدنوق هنجما هعلق یزب بوللبا فطل » :هکیدد بوریو ینا یناهع رب

 هلح هک ردزعوناق  كءالوا هدنامرطاخ هسد رلیدردنوق ههترظن هرشط
 طالتخا هلزمقاخ هرکوص نوک قرق بوردنوق هتمس لوا یمراراحنو یرفاسم



 ۶:۹۰ تاقالم هلبل رج یم.هعلق تابسا

 یک اجرب میظع كنساسیلک راوراهناخ هدرخ ددعیللازوب ای درام و

 تامزاولو تامهم كمهعلق اما ۰ رابدلاح نایک هع ار ر کیدراو

  ردقو هداز ندنارف ددع زو زکس هدنجاو ردقوج تاغ یسهناخهج
 هنشاب بو وا هدوا هدکدرو هلارنج یرلهمانحلص كماشاب اغا روالد هداروب

 بولیدبا هجرت همان . یدنیا میظعت رفاو هد « . زکیدلک افص » هرازب قرهیوق

 ید هرانالوا هدزلا مزب رس ناه « زباب هعلف زب ۰ هللارفغتسا » هدقدنوقوا

 مس لا هراب قرق هنر زکیدلک شوخ ماعطاادمب « یدید « ماا عمط

 قرهلوا هچراپ « هچراپ رلابق یءهدهسبرا بااوج بولیدیا تخادنا پوط
 ؛ مدننا یئاشآ هیید « ۰ مردک هلارنج تلسا » ریقح ندنآ . یداوکود

 بناج هنی ندنآ بوریو هقوج اباص قلنود شبو شورغ زوب هرص مدرآ
 كنسهق تاسا بوک یرانامرکد هدنرانک یسهرد سلک نکردک هیرغ

 یآ « مدردنوک یناغا لیعایسا اباب هداز دما اباب هدمکیدروک یتیدلوا نابا#
 بوقح هزملاقتسا لنآ هدردق زو تردو زادنا كنفوت ردق كس « هادروک
 هن نم هناحامهمرب ما ( هن رظن ) هدنشوراو یعاشا كن هعلق هلا یالآ یز

 بوط هراب كس نوجا تباهم ةئارا ندهعلق هدننآ كزمغێدنوق « رابدرودنوق

 ر هلا یلکفوت طاطل وص ددع زو یا هحشقع ۰ یدتا راقلئنامداش بوتآ

 یزوفق هدع ىلا ی رق بالوا زوناب مدتی رک او ی

 یژکا اما لدتا لوانت .یدربتک ماعط رضحام هوهقلاتحت ابوک هلبا راقط
 . ىدا قلم هنا رکش یرامافظ

 سموم De SS fo مس سس

 تاقالء هل اارنح ی هماف تابا

 یربقح بولک یخد هداز نادوبقرب هرزوا یرلمدق نیآ نوک یسهنربا
 بسا هل راد اوت حالسرپ ددع یتا قرف وزب کما توعد هنناب لارتح

 ران اسابهدوق هدزمشدراو هراصح ليد هلبا شور هتسهآ تونم هرات ع رسا
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 زد هالو كيدو ندنارحض هبوله

 ( یسهعلق اب دمحا) بوشآ ینغاط قولوروب روکذم نوکوا ندهنوله الوا
 نکر دیک ه بیرغ قرط ینوک یسهنریا بولآ رلربخ ها هداروب « كدلک هنلزنم
 ندنآ . یدلوا من رلایند هلکلک هفلوا قیفر هزب لیعامسا اب یلغوا دمحا ابا
 بناح ندارو . كدلك هنسهعلق ( نیس ) كركج انعو مر تعاس یا نوا
 هنسهعلق ( ناوص ) بوشآ هدتعاس یتلآ یرلرب هرطاخمو یل رد براص هبهلق
 ا يا ا زاضحر وومعم كاب هرفک امدقم  هادلک

 ود «ررو هنخر بوسک یلو كنسهعلق سلک هسرولآ كوت یهعلق و »

 هنسهعلق ساک كب ورخ یزاغ هدنحرات ٩٩۱ ۰ یدیا شما مده ندسانا

 عقاو هدلوبق زبح یضرع بودا ضرع هنویاه باکر نوجا قلوب رفظ
 رب مکحتسمو نیکنس لکشلامبرم هرزوا یساسا كنسهملق نیلوصوب هلغلوا
 ندالوا ماع رېشوا نامه هدقدوف هلاخهج افوتسمو را هګا ودنا اشنا هعلق

 هرصاح یرهولوص ییلوص بواک ندنفرط تلسا اراصن دونج كيب قرف
 كس نوا ید اصا ددع زکسو كب ورسخو هداوو و دام ناه .راردب |

 لوا كنجرد ید یرکسع اپاب عر یلاعت ہللا صاب بوشیتی هنمشد هلیا رکسع

 ندادعا تتسد يلو یرغوق هحراو هابردات یراراس ندنآ بورق

 ۹:۳ بونلوا هرصاح ندزوب وب ید یمهعلق ساک هقشاب ندکدتبا صالخ
 دام بوللوا طض یراصح نورد ادا كب ورخ یزاغ تسدب هدنحرات

 .ردشاوا رومعم هدایز اهد یبهعلق نیلوص هرکوص ندنآ ۰ ردشلوا کاح كب

 یرب ندنسهنس ( ۱۰۵۵ ) بولوا انعر ةعلقرب انب نیکنس هرزوا یلاع ُهتشیرب
 ۰ قدراو هنسهعلف ( سلک) هدتعاس ٩ قرهقلاق ندارو . ردشلاف هدودع تسد

 . یدامایراوهتاب كنسەعلق سلک ون هدزمکیدلتآ هلمدنفا اشایدمحا كلم امدقم
 هرازب یلارتح سلک بوریدنوق یناغا روالدو یر هنسهراظن یعاشا یدمشاما

 رازم ندزمناج پودیک هداس ردنا جو رع ه هعلق « یدسا تفاضر هدهعلق

 «داویسوف رب ران هب رغ بااح قحا كدروک بوقح هدتعاسر لماک قرهلوا



 ۹۳ تعرع ه هقولاس ندناایا هتسو

IK DIE IEEEان سصنان مات ماتم اش سمنان ما  

 كلمبات هسد « دا صالخ ندنلا كنرف » بوریتک یرارمسا ناملسم

 كيدنو ؛ دا لاوس ندرارمسا لالا تقبقح اما ۰ رایدرتسوک یزو

 یلیخ ید هرلنوب اشاپ . راشءا صالخ ید تماوب بوروا ییرلهر زج
 هسکشب «نادوقرب ندنسهعلق كينهبش نوک یسریا . یدلبا مارک او زانعا

 مزب بوربتک اباده ینوتلا كيدنو كب چ واو هقوج اباصو هت-اپ یعرکیو
 یدب راسو یب غاب « كراش زمغیدلآ ندنسهعلق هس ر هدنب رف كينهش

 كسب شع هدیدیدی بودبا بلط هلب راه, یرانادوق مولعم یمسا ددع
 اشاب هنلارنج كينهبش . یدنل وا ماست هنب راحابا بولیدا صالخ هشورع

 یلآ یر ندرانادوق لباقم هیاغا ماس بوردن وک یناغا ماس هلیسایاده یخد

 یرومکم ۰ نووالسا « ژادن « ناکب ۰ نی رز « اراظ هرکص . ید وق
 یهاوج قوجرب و هلراشورغ هسک رشنوا « روا « رش ندنراشالو

 رلکشفتنبزع « رلهقوچ ناولا وتساب رمشیللا ۰ رقرق هللا هرتاسو ایا یمالوقم
 هران آ ید اشاب بونلوا مارک او زانعا هجترلهبتره یراحابا هل بوریتک
 نوک یستربا ندنآ . یدتبا لاسرا رلهمانتصمو ارو لب راد صد

 ناولا وتساپ یعرکی و شورغ هسک نوا ید كلارنج تلبسا حایسصلایلء
 یعرکب ةلسابا ده رانا اوا شوک منصم هو اسد پوط نواو هقوج

 ندنرلاباد» هلج اشاپ بولک د تما نالوا ريدا هدنتل | تلساهلوا ددع رب

 كرل همان ناک هرادرس ناو د بودا ظح ندغیدلوا صال> دمت تماوب

 كزس اهدرب « ناّهع تلود رادرمم یا نامالا ناما» . یدنوف وا یراهمح رت

 هنرهلقنقو ر ترام زکنیدقارب.بارخو دیا زکگیدتیا قارحا
 «۰ مدیا مهر و ریمعت « مەبە وق لک. نوش رم و یسع دهع

 بوزاب راهماندهعو هماحلص هرزوا قاشمو دهع و ریدمو راکماک یا شاب

 نامرف یکمدردنوک هنلارنج تلیسا یخد یریقحو هنلارنج ساک یاغا روالد
 نوک یسهتربا .مدلآ یرلهمان بولوا هداما هلمرلءادخ كاپ یخد ربقح بودیا

 . مدقیچ هلو بوب وا ىلا كناساپ رحساا ىلع
 سم وگوممم سس
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 0 ۱۲ لزلم ر ) بوقلاق ند ارح هوله نوک یینتزا هداشاب
 بوریدیک راهرخاف ةوسک ید هنیراشاب كولبو میاوت یدنک هداروب ۰ یدلک
 یخد هربقح « یدرب و رلناسحاو ماعنا نوک انوک قرهقاط رلکلح هنىراشاب

 هراج رانا هل « یدتا ناسحا نوتلا زو و تا چوا . رسا چ وا
 . هرود هتتلاا هنسوب بولبقلاق ندنسارح زر وک نوک یجتدب طقف . یدنالغاب
 . یدلبقح

 رنک دعک هب هقولاس ندان هنس وب

 ( هود ) بودک تعاس چ وا ندنآ « ه ( هسچووس ) ندزورپ هک الوا

 لاثم مرا غاب رب رکم « مدشماما وا الصا ربقح هب هطیروب . كدلك هنسهصق

 شاط ددع زو ترد بروا ددا اک یعاحنس ساک ۰ شعا قحهبصف رومعم

 « یناخرب « یرلدحسم ۰ یماج فلکمر ۰ یرلوا رکراک یلوتروا ناغایقو
 هدتعاس شب ندارو . راو یرلناکد ددع نوا ء یا رص « دم رب

 ءردهرق نی نو رومعم دک ان رک دوو : هادلک هنس هب را ( دالب وقشوم )

 هنب هدتعاس چوا ندارو . ردقوج یرار راز . یرلوص تایحبآ

 هر ا ارد اما دعا تام مدارون"بولک هام یارک ( هنوله)
 بوش ود تبشخ و قوخ هننرهعلق نمشد نالوا هدفارطا هله هحش دی | کس

 حرم ندنرلیعرو م ود « ردا تراسخو تراغو س یاج رب هتلا هس»

 . یدالشاب کلک اباده یبهلوقم فحت باسحین و رابجیلپا ندنراهعاق یصاع
 ( هقشول ) برق هن رش راطسوم هدنغاحنس كسره هدب ونج بناح ادتا

 هجلک ء «جلک کوب یرارکراب روموق یللا « هسیک نوا ندنسیلاها یتالو
 تاق هس رانلکو هتنرامدآ ۰ یدلک یراربعا ذذل ندافصم لسع یک تارکت

 ر یا دی هر « تلوا هل کیایآ » بولوا تافل
 یرلادخیتک ق ناماسم ندنسلاها تالو ( هرومرپ ) هدنراوج یسهعلق

 د دع یمررکبو هره ۳ را ۰ موزواو هتک نوا یرلنادوف دد ع چ واو



 ی-هعلق شن رد 4۹۱

  BEA BSE RSEدوم  > BIE NDE IE E KEI IE (> DIE DIE DYE IE HIEاکو  DIE HIE DIE DIE)ص<

 پوزابروقسهنودیدبا « شداوف « شدیاروقطرا « كفشا

 ارا هبحق ريتکراو ؟ نیسردیک هیءرن ٩ نیسریلک ندهرن 9+
 ؛ےدواد ۰ توونذب ۰ ینمیاد « اودوق یتعوا یسهنود < هغوب ینو ایت

 مهدوک هرکرب رواکب  هحقمرردلواهمقورتک لاو ردقو

 هغوبینوقوات ۰ هبت مویلم « هنمقصیپ
 نوجا هللا .  مروسیس ردیمقاشومو

 ( یسهرد برز ) هلیارالووارف هدهجی رب بوقلاق ندشنیردبارخ رهشوب
 « قدلاق هدنرانک ( یره هنیتچ ) بودیک هیهلبق بناج نداروب كلدلک هلح مان
 هن ( یسلق دمح ا اباب ) هدتعاس (۳) بودک ههلبن بناح هلیرانک رهن هرکص
 حایصاایلع بولیرتو رسارب هدمجا اباب ندنسهصح نملسم تازغ هلح . دلک
 ندن ا بودک یرلربخ هدو؛ هاشاب هنسارح نوه نکراشآ یغاط قولورب

 هلافتسا تیالو "ییاهاو یرکسع اشاب هلح هدقدناوا لور هار اما

 . كدلك هنسارخ ( هنوله ) هتسهآ « هتسهآ هلبا مظع یالا رب بوقیچ
 هدر د شا, ناو هرزوآ راق رس یدک تارا با

 ددع شع زو هسراراشا « هرلاولربم « ها صاو ناریمرم هدقدنلق هداتسیا

 شوک هني رارس هلراپ زاغ ددع زوب ترد بولب رر و هرخاف ةوسک زودنارز

 ناسحا شورغ هسک چوا هنسهلج هدالرابزاغ راس ۰ بولیقاط رلکلچ
 هلج . یدلدیا قانامداش بولیت | كنفتو پوط مابا رب ندهملق « یدشلوا
 هنسهناحهبج یسهعلف هنوله لداعیاشاب ینایشا یسهلوقم هناخهبج قلعتم هیربم

 تخورف ممانغ لام نالوا شدا لک ا تازع هل توردنوک

 هرزوا نوناق بودا یاب شادرق قاراب « قاراب تازغ یتسهراپ قرهشوا

 نادو ددع ید نشود هاشاب . رابدرب و یناطاس ك هدهاشاب دما كلم

 .یدیا كلهسک زوقط هلج یناوا ساحو یس ؛رخاف ۂشقاو حالس تالآ ءریسا
 هرارارخ قرههلزوط یرلهک بودا ثکم هدنسارح هنوله هده

 یماع) هلیرارکس یلجاخ « یراوروو هتبمارت كرانادوق ددع ید « رایدوق
 « یدلردنوک هتلودرد تواب رو حارجرخ هسک چ وا هباغا ماهرب مان ( اغا
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 دحرسو هلاصا هڪ و کب قالس کب كین رووزبا هلرلکب شاتکب و داره

 ناروالدو ناردا رارابو هدبزک ك چ وا زوتوا بوردنوکربخ هسراروالد

 0 هدنلآ رد دوا تو تودیا رافلا هود هل نازابهش

 ,یفیسلاهش هکردراشمروا چیلق ر هوا هلردبا نوخبش یرلنمشد ناتاتابارخ

 هلباهر و یهعلق بوشود هناما ندراصح ید رافک هدعب . راشمامربحاق هلیب
 هدننامز میهارا ناطاس نکشلوا رونرب بولوا رومعم یسهلج هلکتا ملست

 رادحاس نانلو ندنسلاها یسلاوح شدردو كلدرا بولوا یحاف هعناح

 كينهیش نوجا قمصاب یرلهماق وب هدرابلکیدنو هلا نیک هیاشاپ فسوب
 .یالق هراپ قرقزوب ی هدنراقاحنس هقرقو ساک بوکود رکسع ندتلساو
 ۰ شتا بابو بارخ هدنوک شم لماک هد رهش شنیردویو شتا البتسا
 ئیللا زوت . زو هنسیه 4 یدشلوا رهش مظع و كوس ردفوا هدشامع تسد

 اا ۰ شمراو یارشا یحاص نادناخ ددع زون چ وا « یدرولوا یسحاح

 ریکراک یسهلج بوبلوا انب بشخ ندنسوقروق قارحا ًابرح هدرهش نورد
 هرزوا اق قجاآ نیطابرب هرجا یداورب هحیلشاط لهس یبهعلق . رد

 ندانایرح ندند . ردلکد رسکروس ردقلوا بولوا هعالوط ندس لکش

 «رلراطوق )بودبا ع ولطندنراهوک نابمزاو ندنرلغاط ج ومهلغ وص كج وک
 هعلق ناش لا هنسهعلف شنیردو . شب راق هنس زفروک كيدنو بيرق هبهلحم مان

 رک یک ر روم
 مدس « تسش « هتل « یرنح « یرت اود و : یناسل لرلتاورخ

HR ۱۷ 1 ° 3  

 ور ؛ دایف ا م ادفو « مورق تسد « تود « مسوا

 قاسمراص ناغوص ریس تا وص ككا ۱۰ ۹ ۸

 ‹ هدروف . ۲ اوتروق ناف هوا « هناي

 چسلف ینکید ناغربصا نویوق كکرا نوبوقیثید وزوق
 هوماودوه . تشوم . ابرد « هلوتس « هقشو « ادارپ

 رک 3 دولوم. كنفتكحوک كنف لاقص



 ۸۹£ یم هعلق شد رد

 اصناف نیا

 لرهلکح ید كناسلک بواحس یرلتکس تاورخ هداب هدیزک ددع

 هننونج تمس كنسارح اووا لناد الوا . یدلدحا اک اک لاا

 هرجا ندنآ بویوق ههاکیک یتکیب كيب شب هنیزغآ زاغوب راط رب بودیک
 . كدلک هنسهعلق ( هسرام ) هدتعاس شب لماک كرءهرک هزاغوب

 نالوا یرق كسرب ندراعرب را یسناب س . یسهعلق ارام

 هلیصوصخ « شما حتف رلهرک ها یماما فلس یهملقوپ . رد ( انیرام )ب
 هدعب . ردشملیا رالاب قارحاو حق هدشُم كيب اشاپ دما یدیس یزاع

 ناتمو بعص هدنمشد تسد یدمش هلغلوا شمهلا ممرو ریمعل هنب یحاص

 رلتاورخ هکالدلک هن-هعلق ( نق) كردک ههتوا نداروب . ردهعلق رب

 یناحنس هقرق . ردشمهلبا حتف كب داره یزاغ هدنخنرات ٩6۳ . ردیسانب
 . ردهعلقرب هحنتم بولوا هدنک ا

 بورك دل رالامو لام راشو اج هیردراتنو ت لا

 ندنکیدلبا تراغو بهن اشاپ دما یدیس هدهبضام هنسو ندلجا یراقدناباق

 هداووا لئاد بولینود وریک رساخو بلاخ قرهیمهلوپ مئانغ لام هبحرپ
 هب هنوله یگانغو راکش زکفیدل » هرابزاغ هله هدقدنلوا فرم هل نعرادرس

 بناح بوقلاق نداووا لاد هرزوا لاحو . رابدرو ناع هند « زکیردنوک

 . كدلک هنسهعلق ( شدرد ) د هلرهدک تعاس (۸) هرجا رلارح ۳

 اس نوا هاخ لوعءهرف هدننامز یک نادر فا س. یسهعلق شن رد

 كنک اب لاو ندتفاطل كنساوهو با . شعا هماق رب هلوخوک شعلوا

 ندرارب قلشاط یاوفا نووالساو هقشودود « تاورخ ندنفلرادلوصح
 هی هدب . راشعا نطوت كردا نادابآ و رومعم یرلارو بودا رارف

 هلا هرصاح هدو كردبا حنف یفارطا كرهشوب اشاپ ورسخ یزاغ هدنحرات
 ضحتم هدراصح نورد . ردشمروشود هالعو طحف شوش ینسلاها

 لاعفدبلارق ندنرلکدربدلس هسرالارق ندنتل | لا یلالمرب لاحو هسیا رانالوا

 كسر ۰ رروط بوک هنیدادما كنم رهش شنیرد هلا رکسع كيب قرق
 « جوقلم  ورسخ یزاغ بولوا رادرخ ندشیاو اشا دا هدنغاحنس



 یمهمانتحایس یلجایلوا 1۸۸

 رولوا قوحو یدلوا !نع قوح هدکتلود نامز

 رول وا ات رکن شل هد یبشد كدنو ه دقحنیش

 هللالاحر نوسلوا كرواب كهسرديا مزع هر هن

 هلافیس یدلر و تم فای هل ترس

 . هرجا لاسو قح ینطصم تازحعم ىلا

 هرجا رم و هلوا حتف هیلاق رطق هل اراز هن

 هلا داص رب هحنغیدروط اید راد اادخ

 هللا قا نزول هلا ترصنو عتف هرجا اعود

 خرات لزوکر ب نکرارآ مم یب ایلوا هکنج وب
 « یامظع كنج وب » : زاب هرات یدید بوقلاق یر

۰7۱ 

 نامز هعلقوب . كدلک هن ( یسهعلق انلادنام ) بوقلاق نداووا لئادو هدعب

 هلیعاحنسهقرف کاخ .ردشمشود هل نمشد هنبهرکو ص هدهسشٌل وا حتف هدیناماس

 اما ؛ ردکوجوک تولوا م هرزوا اف براصرب هدایرد بل یسهعاق ا

 یتوراو ندارد ل .ودزاو یراراخ هارک ډغلوا یسولکسا ناتسداورخ

 یرالبم یلەعلق كاح کک رس هحوا هکر دمظعم رش نرریش رب رظان هب هلق

 هدنرلهحف و غاب الوا مالسا رکاسع ؛ردقوب رصحو دح هنسهحغبو عاب ؛ راو

 بارخ « رایدرو شوا ربت هنیراغاب میم هدمب بوکج یاب « لک ای لک اد
 هدوراشبط هلغاوا رادربخ ندنکج هلک رکسع هوا یلاها ارز . رایدلبا باسو

 نکردک هلق بناح هدمب . ردشمنا راهلح بویاژارب یسهلوقم راکشرب الصا
 رس ری عمرم هارو بولت رک را ددع نوا هرجا راغاب

 هد ران اهدا یدشواق هنر یرب نکسع یا هداروب بوقل قنداووا لناد

 هفرط هلق كنسارح اووا لئاد هدس . رلبدلک شوب بوسالوب ممانغ لام

 یر رابتخا دح رسو یرلرا شيا هل هدقدنل وا موم ها وا تونل وا تڪ

 شاب لدر رب ادرک قورق یمشد ادد و نودا رلهرواشم
 درح ته كس نوا هسرافرط هسرام ناه رد یرادفا گم تک

 ارسا باسح ین هکهلوا . لهردنوک بودبا رادرس ینکب یالآ لیعاسا هبیتآ
 كس چواو لتا كسب زکس ندنحما رکسع ناه هدکدلند « هلک هلمانع لامو



 هسچ ر ٌةملق فاصوا ۸۷
DIE DIE DIE DIE DIE NUS DIE DIE DDE BIE BEDE DE BIE یک DE DIE DIE DK DIE DIE DIE DIESE 

 بوقلاق ندنتل آ یسهعلف هسع رو ناه هدکد اک رخ هضراد رس ود « زس هلک

 بودا دازآ هلا افو هدمع یوعلم ند مهرتسوک راکش هزس كدا دازآ ی

 قرهلوا ثکم دیعب یلزمم پوط رب هدنتلا یسهعلق كيتبش ندبوط هلرکسع هلج
 .قدناب بولوا نامهم هحیکرب كرهدبا نابیاس یرانکلپ كراهتفرف نالوا حتف

 بوجناص هرزوا راقریص یراهک عج هلبا مظع یالا رب بوقلاق حاصل |یلع
 تاق تاق نوتا بوط اللصا ندهعلق نکدرک هتسدو هتسداب یرل ریساو

 بوک رلغابو راغاط ءلرهدک هلایث بناح هدعب . یدراو رانمشد قا

 ردو را یعهعاف كش اتو قدناب یک رب هدلحم مان ( اووا لاد )

 كرهدیا نیز هرزوا رله زاف یرلاففو قره هلعاب یراربسا بووق رللوغهرق
 ندنسهعلق كيش هحخکوا . قدتاب لاح هدوسآ قرءهریدلوط نامص هنرابردو

 یدابقاب رل هلعشم زواحتم ندکیبشبو یدلبتآ رلپ وط زیب لاب زواجتم یکی
 نالبربق رک, . یدلسیتآ رلکنشف یاوه بولیدبا رلناغارج نوک انوکو

 یابلوا ها رغ یازغ وب . راشمرومدبا داش یتسوحنم حور كنراشاداقرا

 : یحرات هلربصعترپ

 یدلوا حوتف حتف بجع هرجا كنجو نادمح
 ,یدلوا لتفو لوتقم یرنک ۱ كنتنشد كنه

 ند رضا لا ادعا" قدرف او
 ند یدقح رک ا هللا ٌمرعت یادص

 هنارا د اتقح كدلبا كنج ۳ هدایرد ت

 هن ادب یرلتآ رد روس رلنالوا زادیا كدفت

 ردالوم جانف نایابا رورسمو روصنم یز

 ردایرد قرع ا یدک ندع A كلودع

 قدرف كراع ترش ۳
 هجر هعلق شمشود هر او

 بویمریو چیه ناما

 | را قارحا بویلبا ذخا نرایتشک هج

 كدتبا ريسا نيغوچ نولا مانغ لام هج
 یدتبا لوبق قح یک اعد ترصنو تكود ردکنس

 یدتسا ازغ شوخ هدكرابزاغ یرانمهد بورق



 یذو حالس تالآ یلاثما كنوب هو هیراح « جیلق .چم ددع زویو كنفت
 یاش هداب یلآ و بوریدتنا لیمحت هنیرارک راب روموق هل ییناوا تمیق

 لام نالاق دنا كنهعاق بودهلکوب هرلرکراب رشکیا رب یه هلرلب وط

 .بارخ یراصح نورد هددحاو نآ كرم رب دتا اا هنماسم تازع یگانغ

 هلی یرلوف ریمد كنهعلق . رابدلبا بارت روتسم هلبا رانلاب قارحاو بابو

 .یراکفتو پوط كرلهتقرف ددع زوقط یعرکب هرکوص . رابدروتوک بوکوس
 .هلج بولآ یرانکلیو ریمد ۰ ینرامزاواو تامهمو حالس تالآ راسو

 رب رانوب . رایدروا شتا ندرب هنمومع هليا دنبو دق هرب یرب یراهتفرف

 .یراد ندر, قوواط یرلنانا وب هرجا رلغاطو غاب هرکوص ندقدلوا فرط

 ا یادصرب هرجا راغاط هدر + رادذلآ یسا توروشود یک روروشود -

 درع مرجشرب هکیدلیا نییمآ ینکب یالآ لیعامسا نمرادرس ناه هجخوق هلا
 هدنارا یارفا بودا دوحو تابثا هدراکح زو هګ » ردردامو اناوت

 هنا یراوید غاب رپ هکراروروک هدنراقدراو ران آ « ردشلوا نانلاب راشم

 بوشود هنیرازاب ناح .راشعا نصح قرهیماحاق ندارد نمشد ردقزوب شب
 < ریزاغ هرو یب یالآ لیعاسا . رلردبا لادج و كنج زاغآ ندلکوک و ناح

 لاشم هعلق تازغ هلمج هد «وهاب |هلوا شبتاف شیراق هریب ؛ ردیلگد بیع
 درر هدنراقدلوا ور ور نک رشم هليا نماسم بورک یرجما ندنراوید غاب

 . رایدید « كدهمروک كنج هلبوب اهد مور نازاغ » هکیدلوا لادجو شاخ
 یداهش ماح یزاغ یدب هدندزب بوک ندحیلق یرثک ا كنمشد دا

 نادوبق یحاص هتقرف غوشاب ددع شعلا زو یادهش روک ذم . یدلبا شون

 ندساق رایزاغ . لدلک هرادرس روضح هدنتلا یمهعلق هر هللا رلریسا

 . رلیدل | راناسحا جراخ
 كلم ادخنک فسوی رادرس یراربخ ترسم كحوتفو حتفوب هدعب

 زب اشنا » ۰ یدلک رارابررد بوتکم ید ندرانا بوردنوک هاا دحا

 ترصت رک اع ید رس . زردما تعع ههلوله یارح هلمرکسع وق ید
 هتمالس بناج قره آ رارامشیب راکش بودیا بهن یتناج یرقرب هلزکرثأم



tA هسع ر ةعلق فاصوا 

DVDEDIE DUDE DDE DDE DDE DDE DDE DIE DIE ED DDE DIE NAE 

 ندن را رک هاد ج وا هآربه اف يهدسد هاف كرەزوب هدابرد بوتو ص

 ككاو بارش دا اما ::راندرتک هتهح مزور یر ا

DIE DESE BIDE 

 نونلا رش ادم و هرابزاغ و ناه . قوب یش رب یربع ندرش و

 شا هيرا كږلاک یراکهروکو یرلکءرید كرایک یزاغ وب هجتدیا ناتسحا
 بوالراو راکشآ یبرابحیف بارش كور هدرلغاو بودا راذایدر ددع نوا

 الصا رافک ندهعلق ندنفیدغاب یک رومناب نوشروق اریز . رایدریتک هنتل | «ءلق

 روکذ مو یرابحف اورپو كاب ی تازغ نوجما كنآ . یدرازمرتسوک شاب
 هللا نوعلم ( كراش ) بوقبح هبهعلق هاوخان هاوخ بونااط هبهعاف یرانایدرت

 بودا لیدبت هرارف یرارق راکرخآ بودبا كنج هناریلد تعاس رب لماک
 هغرالا بولوا راوس هرلنآ « یدبا راو رلهتقرفو قیاق چاق رب هدهملق ریز

 هکرایدروا نوشروق هابوا هسرابه كراو رایزاغ ندنتسوا هعلق نکرولوا

 هبا لاخ ه * يدالشا غورو لا ش راتتور و نروتوا ا
 هتناوآ بولوط هراهتقرف نانلآ امدقم رایزاف ناه ؛ رلیدشاناب هغجهطآ روک ذم

 ناح 1 زاغو هل راهتفرف ین 1 شي هدرانوا هدقدراو هسرزوا نشد ود

 . رازاموف هفمروح وا شوق زادنا كنفوت ددع كس هدف رط یااما ۰ لادا

 هح وکود هراغا تودنا هرف ن ندشا راک راع زاد ) یادوف هعلف ناه

 بوزد هرز اغفر تسد یتسهلح بتوفار تا هسرزوآ دا تازغ هله

 بونیب یرابرچکی هنوله یخد ءراهقرف ددع جوا هجناق ه رنک ارد راک
 قرلآ هلرایکهدنچبا ین یهتفرف چوا ندهطآ كوج و روکذ دم ۱
 رکو ربغص هصالخ . رلیدلوط رایزاغ ید هراهتقرف چوا ۲ نر زا

 صالخ ندرلکنفت نالسیتآ هدنزغآ زاغوب یر, قحا رهتفرف ددع زوقط
 . یداوا قغ بوت | هیایرد ییرایدنک ندراهتقرف هدیره « یدلوا

 حذف یرایک یک هدنا برد بولک هلرات آ ندهرق هلمجو ویزب هصالخ
 كکرا « نالغوا . تروع ناقبح هکمربشود موزوا هرجا راغاب هدزمکیدتسا

 ضرادرس یرلقحاشا تمق یذ نالوا هدهعاق هدعب ؟ یعرولوا صالخ

 ددع زوب چوا هل هدنسهناخهبجو بودا تفرک هسد « ردبلام یریم راثوب »



 یس همانتحایس یلجایلوا ۶۸

N HOSE NOE 

 « كوشود هعدرآ » تولوا نابط لادافف ر تسد رفاک ناه هدک دید )۰ مدیا

 مراب بوشآ راغابو غاط كردیک هقرش ندکیهبش كردبا باترپ راو رابع وید
 < یدروتوک هنسهعلق (هسګر ) یزب هدتعاس

 هرکه . ردندرایلکیدنو ینهب ( یناق دنوب ) یسیناب س . هسجر فاصوا
 . ردشلاف هدنمشد تسد یر ندنرصع ناخ ناماس بورک همالسا تسد

 لکا ءدایرد بل یسهملق . رداشم هدندودح کاخ هقرق هليا سلک الا
 یک وغوق ضایب بولوا انعر ٌةعلق رب بوبح انب كنس هرزوا ایق رب قلا
 ا رح رام نورد ابا : ریزوتم

 وب رانو بولوا یهاکرارق كنسقش تاورخ مان ( كراش ) نالوا قوقصوا
 وب نکل . ردرللکد یلاخ ندکعا تراغو به یراهعاق نیکو ناس ندفرط

 بوطراو هنرزوا هلغلوا عااو هدر رورلایعص ر دبع ندهارش هعلف

 هعاق بوروک یعالسا رکسع مز راک هد هعلق و نامه . یدلاق هدنمشد تسد

 هارد فرط برغم كنهعاق اما  رایدلزود حالسرپ راکشآ هرزوا یراراوبد

 «ردزافو قحاراط یکوبق رب هدنزاغو نامل بوک هکر دمظع ناعلرب هلغاوا عفاو

 رب هرزوا اقرب هدنساتروا هکردعساو یلیخ .رافص یه زوب شب هناملوب

 هتفرف « قباق ددع زوتوا مک « یغع هدنفارطا ثاکحهلقو . ردراو كح هلق

 شيع هدرلغاب یهدنفارطا هعاق هل یرلبحاص هکیدبا راو راهو انناقصاو

 ناه بولاق هدراغاب هدیرابحاص قباق هت ولوا هرصاح هعلق نکیا هدنرمشءو

 نامل ا ! هتناوآ اه بوروک ین هرصاح رلنالوا هدراقاق اما . رابدلوا
 نا كنامل ادختک فسو نا ناه نکراتآ ناح ه هرشط ندنزاغو

 یک تنها ناراب هراهتق رف ناداو بوردنوک یلکنفوت زو رش هنراسیو

 کهدنساتروا نامل هنب بویاماقیج ءرمشط یک رب السا بوریدغاب نوشروق
 هدعب . رایدشاناب هتسوق ندنفرط ابرد كن هعاق یحاقرب . رایدلک هغج هطا یی هلق

 كردبا موم ندنفرطره كنهعاق ندلکوکو ناحو ندلد نورد تارغ هل
 . رایدتنا كنها كنج

 یراتکت تاورخ یرادقم رول يا نکا دا نشد اد ت



 Ar هعلق نمزو لاکشا

 DIE DUDE DIE DIE NEDE DIE BIE BIDE DIE BIE DIE نوه هک ا

 کہ دفا رطا هرکه یهءلقوب . ردهبانک ندنلکش كنباروچ یسع ترضح نیک
 رساخ و بئاخ هشرخآ هدهسراشمروط بوکود یراد.سر هفلتخم ماوقا
 و نوک قرف هداشاب قاعصم لاک هدننامز نا میهاربا یتح . رد را

 هلءغل هرف زو هدلحم مان اووا لئاد هدعن شعاتدرع حق ال ركود ین ەعلق

 ءرکوص ندا . ردشعرجنا یداهش ماج هتازغ قوچ رب بولوا مزون
 « ردراشم لیا ردنکسا دس ایوک بوریو همیکحت یهعلقوب ییرلتوق راو رایلکیدنو
  ردشعود هلازغ شملتروق ندنلا داص هعلق ندزوو

 یعاحنس سلک هدنلحاس یزفروک كيدنو .  هعلق نامزو لاکشا

 لکش هدرب یلانطف یادقو لاف رب ابشم لک اغ یغناحنس هقرف بک
 نشد ابا ءاردلاتم اضسرد اک کردار هنر اب کت دار

 ارد یثوراو ۰ ردمبظع هعاق . ردلکد م ولعم یتهامو مرج هلغل وا یسهماف

 قرشم قحا ؛ ردیسایرد زفر وک یرلفرط یراکزور یطابو هلق « ردهنفرط

 كحهرک هسیرتم اما . ردراو یسهلاوح هدرافرط لوا هکردهرق فرط لامشو
 ان رلهباط هرلرب ییدکود كناشاپ یلاکت ۰ ردراشما مال هلم ییرارپ

 راحشا هل « یدبا ناتسسلکو هحفو غاب ابارس یقرط هرفو ردراشملیا
 « ربا ۰ نوتیز یرارادهویم تخرد یژک ۱۰ دریک بوریف ینسهرمشم
 یرلکاح رتسانم انب رکراک هدهدنجما هعلق . یدبا یرلنادف موزواو اوآ « ران
 نبح هکات « ردیرکا هزوب ما یراراوید یور هلج كنهملق . یدیا ناباع
 هدهعلق ون یک یهدنرلهعلق مور راس « هما ریس یسهلک بوط هدهرصاحم

 : . ردفوح یرلکیلد لاغزامو بوط ؛ ردقو ندب نادند

 هرب رب تازغ هل مامطلادمم بودیا تحارتسا لهس هدنتلآ هلق وب

 قدنخ تلتهماق ات هعل آ ناکش رادزاف هک لتامر كرار کو نک دک

 رتساع و اخ قرهمالو یر ندنمغ دماهقو اا ا
 لید راکمتسو راکدیر راکواو روم هرجا راغاب ادخ تنكح نکبا راشع ود

 زکهسردا هدازآ ی » : لید ؛رایدرمتک هنر وضح كنادختک فسو بوتوط

 دازآ س نوح,ةح دم و : نمرادرس هدکد ید » ؟ اید مظع راکشرب هرس
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 بوقارب تآ هد « ینیرش صالحا یرابوقوا « یلج ایلوا هرب » بونود
 « یدراریداسوا جیاقو چه هرزوا رلاق هکرانمشد ردق زو وا هلر هد ریکس

 رب » . یدلوا باغ نمشد ن ؟ریدرکس بوداشوا هنرزوا ران | هدرانوب

 هدز . راشم رک هو وق یهدرلاقوا ر 5 نکیا ا هسد « یدک ھەر اا

 دېش بوروا دنوشروف ندو وف ا نل ر ریغاب هسد « راو ووقف »

 هتکیب هداییرپ بودهلکوب هتآ رب شوب ینشعل كتك هنیرزوا ثنوب . رایدلیا
 . مدلک هنلزنم ( هاخ لووارف ) تو رس هدمدنک د مدر و

 قرق ینسهعلق كينهبش وب اداب یناعصم یلاکت س . یی« هناخاوورف
 بئاخ حتف ین ندهعلق ریز هلیریبدت یوس كهلا راشم یاشاپ هدکدکود هحیک

 انب یهناخ لووارق وب هنیرلرب یبیرتم كمالسا رکاسع بونود رساخو
 اردو ر لب مرا نا تک ج شیلا رانا تر او كودبا

 یک تنل ناراب ءزعرارزوا یبرلهلک یرلپوط هنروبمولرق راتآ هلک هقوا
 هلح نارد بولوا ناکیار هرزوا یرلراو د هباط هد نمشد «یدر ر دغا

 هدنسهتروا ات كلحوب .یدتبانز هل راقاریاب یلجاخییرارزوا كراراوبدو رد
 قارا هر ذنالف لار ها راقت هرزوآ ارور یشیکعع مس ک الفا
 . یدربن هلهربخ مدا ی مشچ ندنسهعشعش كنسالطم زودرز هک یدرب دلاق

 بولوا عقب هبارآ رب هل راد رس نملسم تازغ هلم هکدلدروک یا ادخ دم

 راقارنممان هسحادسوق یرلهلک هل قرهلوا فص ۰ فص و یالا . یالآ
 همیخ هدتلا یسهعلق كينە وب ؛ ریاک جوف < « جوف بوجاص هرزوا

 هتیراحماو رایدریدزون یراهلک هرار دا + رابدتبا مارا و ٹکم زسهاکرخ و
 هتسهعلق كسنهش ۶ رو ارد رک هرزوا رلادج بور دلود توا

 . رایدردزود یرلهلکو ربسا وشراق
 ءردن دن راه رب جث رب كبدن و یلوا "یاب كن هعاقوب س. كينهش راصحفاصوا

 زیدلاب هکراردما ریعت « عرب چرپ » هنگ اح كيتکلعو كنيرلهملق كيدنو موم
 هدنشاب : لهالک . ردک آ لاثم داوجاح سوحام تروص یهدنرزوا وتلا

 هتسرللا هدنرهش هفروا ابوک هدیلیرویس كنوب هجنرارعز . رد یلجات یرویس



 ےک
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 ۸۱ یعرع هنبلاج یسهعلق كينهش دلرکسع

 . روک نمشد ددم هرب » ؛ رایدلک هقبح قره ولوص راخ « راخ رلاات ندنک

 هدزب ۰ رایدک هل یک مریدلسب هيد « كدريو قاماجاق زب « كریک هبوصوپ

 نع « قدروط هدامآ بوریک هیوصوپ هنا راهرد یهدفرط غاصو لوص
 هموک رب هح قع دل ران | : یدک نمتشد هداسو هموک میظع ر هدنامز

 قره ولوسص راخ «راخ هدرانوب ۰ ید لتآ ردق یللا هدهموک رب هال

 نکراردک بودرکس هرز وا رلاف نمشد ددع نوا ۰ شا ناه ۰ یدراردک

 « هر ) هنس راشاداقرآ ناوف ینرلیدنک هور وک تاق تاق هرجا راهرد یرازب

 نا سد هللا هللا ادا a مزب ندالاق ههعد « كنود ورک

 هدرا كند ېک ناتوص »ووفق تروق رولان لاد تار نون ار

 ورک یر غار هل ندنرلبناح یدنک هک یدروک نمشد ۰ یدشود
 هلوب . یدنود هزعرزوا مز بودا تعارف ندقموف یرلاا هدنراکوا ناه

 نکداربق بوقوص رازب هزب رانآ ٠ هرانآ زب بولوا قالوب ,قالآ هلمشد
 « یدلاق هدنسارآ رکسع ییا نمشد بونود یرک ید نعرلابب ناحاق یرابا
 . هدنسانشا كنج « یدلدما رلکنح هارلدو هنادم توکار ارا رلاق
 هرزوا رلابق ینیدناباف كنمشد یر كك یالا ید وق هوصو اشاب كلم

 رخآ : یدز دغا نوسشروق لادم تل ناراب هرانالوا هدغاشا بوقبج

 کما کنج كوك هليا موم هزعرزوا رارکت بوقیج ندرلاق نمشد
 تانغ .رایدالشاخ یصراتکس هداز ندزو هللا نوشروف رانومام ؛ یدالشاب

 لادجو كنج تعاس ییا لماک هسد «! هللا هللا « بوبعا رظن هلالمرپ لاحوب

 - اراتروق ناح یر, ندنمشد ردقوا ء یدردتوط زو هرارف یمشد بودا

 یالوا رقح و نامه . یدنلآ رکسع یرید قرفو هلک نوا زو شب بوم

 .مدشتب مدراو كرهدرکس هلک | ییا هنمرلیجهتح هجا یهدیرابا یصقترپ

 بوناباق هنارکش ةدحس نابزاغ هل هدمکیدتا لق هرانا یزمغیدرق ینمشد

 ءقلقوج ران |« ززآ زب . رابدهمروک یزب بوک ندزعاب مزب ران آ» : هکراپدید
 هس رللحا نا کف . لدتا نع ضامتا هسد هلک دادما ندنرک مز کلب

 هرس تفه ردژا رب یر یه هشرزوآ كئو .«. لدا مرا ورکس



 یمهمانتحایس یلحابل وا ۶۸۰

 نوک یستریا .رایدبب ییرایحاون كراجنوت بودیک نوک لوا . رایدتیک هبهتچ
 بولک همال--ا یودرا هلعانع لام قوج رب لادجو كاج ین یحد رانوب
 را رو e هرزوا نوناق ناه . رابدتا ضرع هیاشاب یی راک انغ 5

 یروصق بوناوا زارفا زاتم رسا ردق زو یا هرزوا قلوا یرب هدش

 «هسلورو ) بوقااق ندلحم و هدمب . یدنلوا تخورف هلبا هجاور رازاب
 كر نوا بوقار کی هب وصول هدر ید رب دم یاشاب ه رام 9 . كدلک هللزئم

 تلخ كرد نجع راد رس قاد تفتو دک تفاکمو حاسم ددع

 فارطا بولاق شاب رضاحو رادمد هدار وب یرلودنک بودا ناسحا هرخاف

 لفاف » بوردنوک رلربخ رک ای نالوا هدوصوب . یدوف رالووارف هب هعب زا

 ۰ یدریدتیا یمن « شابم

 ص
 ج

 یک هد اح ی هع تار هش دل کس

 + رایدریدسک مع هرات | یه بوشاللالح هلیرلرب یرب تازغ هحیکوا
 وب « یشاب لولب کلت « لغوا رالوح . هداز كب ولتآ هدقدلوا یفاش تقو

 هدایپ رایکیب ددع زوب زکبس كيب هج رلیشاب كولب یفیرق کک ۰ یشاکولب
 درح هد زک کیا هربص 9 3 رایدتک یرابا هدقاک ارف قرهلوا حالسر و

 كنیراکب یالآ راسو كب لیعاما یزاغ یکب یالا هنسوب راتیکیب یلتآ
 و تم ا شود او ةا  هتسهآ هل راد من

 او هند یاس رک هلراتکس لاو هدان كن شب ید

 هنیرارزوا لرلرکسع ینیدیوق هیوصوپ اشاپ . مدردیا تموادم هفرش حف
 یفح تفو نوح ۰ كدتا روبع یرلبا كردیا رادک اتو هینت بویایفوا
 اعد قرهلوا راوس رانا ا بودا ادا ى دال لحعتاا يلع یدلوا

 یادص هدبرابا نامه نکردنک هلا شور هتسها « كدلبا هدنرزوا رلتآ یانثو
 ندهحک 4 لدروک ینآ لاحرد ؛ یدیوق یسادص كنفترب ریارب هلبا هللا « هلا

 نم ناز

3 

1 
1 
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 ۹£ لزم ابرو یروق

 كيهدرالوب راطو كنتوا هلیارثأم رفظرکسع ردقو بوردلاح راتلحر ريق
 یرلیا . كدلیا ثکم « كدلك هنازنم ( ابرو ) هدتعاد حنحوا كراکح انعو و

 ایدرمتک لید ددع ید ندنرابناح یسهعاق كننهش نعرالووارق هجا ندک

 شورخ رشبللاو یدلیا ناسحا كنلج ررب اشاپ هرانریتک هدزهکیدتلیوس
 یغانوق اعر روخارح ددع كيب چوا بوقلاق ندنلزنم ابرو هدعب . یدریو

 نالوا راوشدو راطو راز هشم هدنرلو بوط بودک یرلبا مدقم هلی

 .رابدلبا راغ پویا هراهراب یرلشاط بود اقارح ۱: بوروا هلباریتیرلرب

 با رب بقعرد هجنلک هرب ر اطوا هللا رکسع لاثم ارد هداشاب هدانا وه

 راخو باشخا عیج .یدلو وفهنل وانت هوهقلاتح بور دروق عنصمو شقنم

 مقتسم هارهش رب هددحاو نآ بوریدروا یسهطلاب یرحرکب هکاشاخو

 روبع هلهح و ناسآ رکسعو راهاکراب تامهمو راپوط هلج هدعب « یدریدتسا
 هدراضام هدارو . قدراو هازنم مان ( یراب كسوم ) ندنآ بود

 هنسهماق كننهش یسارو . رددابآ بارخ الا «شعاراو یوک تاور ر

 هل بو وق رال ووارف هفارطا و باح هرجا نیملاقف رط هلغلوا برق

 هدازنهوب . رابدلبا دک اتو هش « كالو لفاغ » یراشواح یالا هرکاسع

 حالسرپ زوب زکس رلیزاغ مان یشاب كواب وبیغو یی رق هکیو هدازکب یلتآ
 ددع زو یتلا ندنرلغاط عالف راسو ندنراغاب تلبسا هلراروالد رواکنج

 بوریدتبا روبع ندنسورا مالسا یودرا ۰ رایدروتک تاتو ناملغ ریسا
 عمش دل راهش وک رکح وب نیهلسم تانغ هل « راب دنا عج هنکوا عاطوا

 تعاحش بابرا نالوا اف لرهشود هراکش سوه هدرانا .هناور هیراسخر
 . رای دلعاط هرلهروت و و هتح هننراتسالو نمشد لوق « لوق

 روع ندنسارآ رلاقو هرد براص هنب بولاق ندنریاب كوم ندا
 . قدل | لزنم هدلخم مان ( ابرو یروق ) هدتعاس (۸) كرهلیدی

 یهاکراکشو دیص كنبرالارنج كينهش لحموب س . یلزن ابرو یروق

 . راربد ( یسوروق ابرو ) راقانشوب هلحموب ندنغیدلوا نامروا كلتوكوس رب
 بولوا نوذأم ندنمدنفا اشاب رایزاغ حلسم ددع كيب چوا ید هدلحم وي



 ی همانتحایس یلچابل وا ۶:۷۸

 ۰۰ رودان رضاح ردلاحضص نمزوا . رود رالاح لوبوط لوباط ناحخ

 حاص . نسرباک هک هلوب نوح نس ردقوب یسیدقا ناوید س : یسهمجرت
 نامزوا . رونلاح موط موط انروزو لوواط بولوا یدنک ناوبد هدقدلوا

 اشاب كلم نکروشیوس هلیوب هلقوقصوا رثنوب -- روتک هلرضاح یلاحضرع

 نامه . ردقوقصوا هراب شنا و حالسرپ ینادفرب هک رروک بودا عامسا ندابوا

 هلیوا هقوقصوا ردبا بانر هرمشط بولا نجل. ل شوخ ندنجوا یشاب
 . یدبا دولآ باوخ سکه هنب اما شما كشر هدکلف هکشمروا روتاصرب

 ر هجا قاطوا هدرلنآ . شما راو فر ییا نوا هدهرشط كلوتقم

 راتکم مان راقفلاوذ یروکو زابهش سکرخ یٹاب یرکشپ بوریک ندرب
 بوبوق یوه یاه رب هدنحما یرلاغا جا نکرروا چیلق بولک تسار هرانا
 فسو نزلوا تیرو ن اا نآ لوا « یدایسک یسک هدكنسکبا نوا

 هل-حو یمالم ودرا بودا توعد هغاطوا ورجا یرلاغا هلو یادختک

 ا هک کبد غ نادر مقرون اما
 هنیرزوا یساحر كمارعاو تاوغا هدهسیا یدتیا قمروا یو بودرکوح
 یعرکشب و ندرلهزابآ نانلو هدشيا امدقم هحبتن . یداوا حاص هلبا هنایزات كيب

 هنوردنا ناملغ ددع ناسکس زوبحوا هقشب ندراقفلاوذ یحزوک هلا یاب

 یاب یوباق ریم نالوا یون قاطوا . یدشیا قشع هابزا زو رش
 هدیتسد بوما لوق الصا هدهسیدسا احر رلاغا یرایجوناق ددع یتا هلا

 كم هعناوت هدنرزوا رفس لالمرپ لحو . یدلبا دالج هدنک وا هدرارس

 ردق هبیئاب سیاسو یشاب یحسآ ندیشاب كولبو یثاب یجوباق بودبا رثأت
 رو- ضح ین تیاغ ندنارومهان عضو و كناشاب بونود هروقع بلک مداوت

 ۰ یدلبا لست. هلکهریو راتلاتسا ديما یرلنوب اشا رخا . رایدلوا روح رو
 ( ینهملق نس) نکردک هدتعاس زکس بوقلاق هدنلحاس یرهن هنتح نوکوا

 رلهداز ناطلس ) ندارو . یدلوا ناباع هدنشاب رلغاط هدزعاح لوص

 راتشاچ ندک هنسهملق كينهبش نکردیک بوک ندراز هبارخ مان ( یلاتفچ
 اشاپ هجناک ربخ وید « راردیک هغمزوب ییرلغاب كينهش نمشد الاح » بولک



 ات ات ی تک ی تیتر

 ۷۷ هرطاخ» فو تعد

 ٹکم هدنقع رکسع هداشابیل کن هدکدتنا ثکم رکسع هل ورا هرکسع

 طرح بودز وک تود رع هل  هحوگ هو ندهلو هدا

 هب بوقلاق ندنکلتفح هدا یا حاصلا ىلع ۰ هل وا هرزوا تسارح و 0

 ناتکنس مان یعاط قاوروب زمکیدتبا رهطت هوا هدنبرغ كنسارح هنوله

 هلا انعو مر لاک یرانزرض هنرو.هولق هعطق ییاو یراب .ط یهاش نداهتتم

 یر دها اب یھی ر روا یطع ی رب اک هاش نکس

 اشاب نکربلک هلزنمو . قدلوا هداد رارق هدنرانک یرپ هت بودبا روع
 تکرح هلبا قاشوق هتروا زسکروک نکرب ریدکح بوط ندرارب ناتسکنسوا

 لہس هدنفاطوا لا یو بات ی بودا تک هنانأتم تا ندنرلکدشا

 باوخ رهن ندر هار مالآ و تقشنم هدیرلاغا جا . یدراو هاوخ

 . یدراشلاح

 اغآ لع نالوا یسحو قاطوا هداننا و -- هرطاحو یوم تشذک رس

 ندنفرط یلارنج تلسا ادخ تمکح .شمراو هزان باوخ هلیعباوت عیج یخد
 ینناوج هدرپارس بولک کما دیهش یلاشاب هلا یدم یاوعد قوقصوا چاقرب

 تصرف ناه « رارانا شوهدمو تسم رکسع هام هک رارروک نکردبا نی

 كلمات اورب یو اب ی تروس یو كنراقافوس قاطوا بود ردتمشغ

 ناشص هزابا ندنرلاغا جا ادخ تیک  رارولوآ ناور هدناح یسایوا كىاشاي

 ن جا ءوضو دیدج . راشمتا یون یلو شماق هزابآ « ىلع ترآ هزابا « فسوب
 هدرانآ هدنراقدروص یرلکدتسدا ه هرافوقصوا . شمرازروط بواموج

 ندن رلکدملس هکر الما رمزا ظقف . راشملوم ی حفر و لاشه
 یاود , ردهحگ قاارق و « رد سداع < مداع قاب قاب » هاب راهحهآ ی

 هدهحیک قلنارقوب مد اب قاب قاب س : یسهجرت « ؟ ردیمرولوا ردلاحضیع
 هحیکوب .ردمراباب هتسخ هشاب ردراوه مداع» س یعرولوا لاحضع یجاوعد

 هحیک و ب رومتاب هتسخ اشاب اون مدا هر :  یسهجرت « ردموتو ردناوند

 .ردقوب ییدنفا ناوبد» : هکرید بولیراط یسیرب ندنراجما - ردقوب ناوید
 . مرولوا ییدنک ناوبد ردهرولوا ردحا.ص . ردرماک هک ردقوب ه نس



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۷۹

 هنب بونلوا ناحا هسک نوا هبیئاب وق ناک ندتطلس فرطو یدنلوا
 نالوا هدنتلاا هتسوب مج نمدنفا اشاب یا ی ردن وک هنف رط تلوم رو

 قاجنس یه بوزاب رارما دکؤم هلجاب هنیراکب یالآ « هیارماو ناریمریم
 یغاحنس ك لوا ند لج هدکدتنک رابشاب یحوق فلکم ررب هرلاضقو

 زیروک هلبرکسع هل < یدلک اشا ینطصم یلکت رو یعوط جوا یدل او

 . یدلک انا هداز کنج هلغاحنس قمارووزبا . یدنوق هندناح ر كنسارح

 ۰ اپ نیسح الهش هلیغاجنس هقرق شاپ ینطصم لاجارپ هاجس كينرچ
 یراص یب هلا یعاحنس سلک , اشاب مهاربا هداز شوخ رس هلیغاحنس هغزوب

 راو تساعز بایراو یرلکب یالا نالوا هدهنتسوب تلابا هلحو كب مهاربا

 ی كيب رب زوتوا هلج هلبرکسع كنبرلکب قاجنسو هیرتولهبج هرزوا نوناق
 « شک رومعم نالوا هدنتلابا هتسوت . رابدلوا هدامآ جالب رو کتک ددع زو

 هراصو ناکس ددع قرق كناشابو یارف فصن كعالق ددع ناسکس

 یراریکراب ارک هلنابجروموق كيب نوا « یللکرک كس نوا هلیراقاریب
 یللا هله هلا ناراد تو ناراد لبو روخارح ددع كس جواو هاب راحاص

 . رلیدلوا هدامآ راپوط هلراهناخ هجو هناخرابو راخذ بولوا رکسع كيب چوا

 | ددد )یار موسس

 هب راغ ی راهملو سلک « تل سا « كەش ندنسار زر ررگ

 زمگیدتیک
 هرکوص . هنسهصق هسجن وش بوتلاق هلا هل مس ندزیروک یارح الوا

 یعاطوا كماشاب هرزوا نوناق هدارو . كدلك هنلزنم رلهدازکب « هنسارح هن وله

 همخ بودا هطاحا را شاب یوق یحاص هلادنص ددع شء زو یقارطا

 هنیملسم تاهل كنیرکسع یغاحنس هنسوب .رلردلبا تکم قرهروق هاکرخو
 نالاق هدورک اغا لکن هلغادحینس كسره . یدنلوا نامرف یبهلوا هیعلط

 یالاقو هردلاق ینشود هدورک هک یدل | ما هرزوا قلوا رادمد هرکسع



 V0} رکیدتک هنواه ندنتلآ اراز

 هننادناخ ( رلهداز كب یتآ ) بودک ههلق تمسو هب ونح بناح هدا

 هلبا رللید هک یدلوا رلهمظع تفاض هنا زاغ هلجو اشاب هدنادناخوب . كدلک

 هن ( یسهملقهنوله ) هلتمال-و میظعیالا نداروب .زامهنلوا فیصوتو فيرعق

 .یدلوا هتسوم هکالفا یرلهزاوآ بوط نوجا « كدلك افص » هباشاب بونلک

 نابعا هدهدنوب « كدلک هن ( یهبعق هسچورش) بودیک هونج بناج ندنآ

 بودبا روع یف ( یسهملق یاک) بودیک هلامش نداروب . رایدلبا راتفایض هدلب
 شبا شاپ بولاص ہرا یراتآ هداروب . كدلك هع غالیاب (زریوک)
 یلسشیا هزارااد شلوا تراغو تهن هل كردا راهرواشم هلرامدا شمروک

 قاحنس هلح بوردنرک تساحو زوغالوق یرامدآ رالکا ندناسل یهو

 هنوک هج نوار دک رلءهرخ اف تملخ هد « كنولو شاب راح » هرات

 بوردنوک هرابلصا نطو هدیمالسا زکاسعهلح . یدلدا راناسحاو راماعنا

 هافنصو قوذ هدنشارخ ور وک هللا رکتسع هدب رک هدع كس روس يا
 . قدلاط

 ندنرلاغا اشا دم لیرب وک ندداعس هئاتسا هدعن و ین ٩۰۷۹ تلخ

 یهاشتمش فرش طخو یهاشداپ صا بولک غالوا راوس بسا رب مان اغا ىلع

 مولعء یلأم بونوقوا فیرش طخ بولوا ناوبد هدنسارح زریوک . یدربتک
 یولوق یادوف یسهعلق هکم « كسمالال ال مکن سوز هکراشمروس ؛یدلوا

 بودیا صالخ بوریو هجراو ههسک زوب ندتسد یسرفک یلغوا نیز
 صالخ یادوقوا هتم ا ."كسهدنا ضد بولا ندم ەصاع ر ی دق

 ناهروآشم شو یاد ةتبروموا ةا ا
 هعلق مان ساک نالوا موروم كلم الاق ندعاظع دادحا هدماا دق . هل وا

 یسهعاق كينهبش « ییرالب یبهعاق تلا « یناوب كنآ هلغلاق هدنلا نشد

 رە رءارآ و بوط « یراغاط نات دو ناتسلکنح نالوا رو

 كسهفس رتاخذ هدعالقو تاصقو ارق بودا رمعتو سهطت یراهار

 لوا بود کما صالا صدقا اشا هڪ دا تئارف ییارش طخ و « مالسلاو

 لذب هارقف بولیسک رانابرق قر هلیراقبح هلا او اعد هنکوا قاطوا راغوطنآ



 راه ندا اراز یک یجننوا كنمرع یهنس ۸

 زکیدتک هنسارحص

 ..قدلآ لّزنم هدن (یسهعاق كنومز) بوقلاق ندنتل | یسهعلق اراز الوا

 یلکت فرصتم هتنلاا كسره بوللوا نامرف رالوغارق هتازغ هلم هداروب
 كسره یدک هنغاحنس هیرکسع یدنک قحنآ بولب رو نذا هباشاپ یفطصم

 رج كمتک هراروتو و هتح تازع قوا . یدلاق هلمز یرکسع

 ندارواو هن (یسهعلق ننک ) بوقلاقندارو .یدنلکندنقح كلراندک بوللوا
 بولوا یساتب راتاورخ هدو هن . كدلک هنسهعلق ( هرو) هدنسارح هنرو

 :اشابفسو . یدبا رلهعلق هراپ زو چ وا هک ی درلر د ناتستاورخ به هک اخون

 باس و بارخ یرلاروب باقم یخد یلکیدنو هجندیا حتف ینسهعاق هیناح
 یراع هدنصع ناخ ناماس هدسهعاق هنروو . یدلیا بارت نیهر یرهعلقو

 .ندارو . یدیا هدنمکح یغاحنس هقرق بولوا شعلوا حتف هلبا اشا ورسخ

 « ردشلوا بارخ « كدلك هن ( یسهرق یلغوا راتلوچ ) كرهدک هبهلبق بناج
 هن ( یسهعلق هشوروتسوا ) و هن ( یسیداو هجم رالق ) بود هبهلق نداروب
 < كدلک هن ( یسهعلق ندنک) رارکت ندارو .ردکب ج وقام یزاغ یحاف .لدلک

 قرهلبنآ یرلب وط « لدلک افص » یخد ندهعلق بوقبح یشراق ینایعاو فاربثا

 « نامرواهرف ) بولوا ناور هونج بناح هنب ندارو . یدنرتت ینامسا و نیمز
 انب اشاپ ورسخ یزاغ نوجما كما رهق یکه علق یاروب . كدلك هننیتم عاق

 .یارشندنرلرشو روش لزعرکسع مزب بولوا بارخ یرارب اجاج . ردشمتا

 یدنک یهعلقوب اشاب دمحا کل« . ردراش#ا رارف هراغاط بوقارب یهعاق

 ,یراهرمخذو هفولع یللبرب كنسرالوق ندنرادرتفد هنسو بودا رومعمندنلام

 .یدلبا ناکسا یرللوق بو وق مزاولو تامهمو هناخهبج افوتسم « یدریدرو

 ارو « ودیوک رومعم تاغ . هلدلک هسنازنم ( یسه.رق كاح ) نداروب

 یبارح هنوله ندنآ . ردلح رومعهرب هدرب رادلوص# یک یسارح هن وله



 VY} یالو هقشودود ۱

 NOE RIAL PASE )روت DI جیم حب )وب یو )وب یوم وب دم رحیم )مت دم DIE HSE یو چپ )مک DSK جیم

 ندنراغاط نووالساو تاورخو ید یر اوارد .ردیاعولط ندنساروام

 ید یره هبار . رشا راق هانوط هدسد یسهعلق كسواو ردنا عولط

 . ریشیراق هرې هنوط هدسد هعلق قاب وند هح بوةح ندرالغاطو

 هلت الو ( یسهءاق هقشودود ) هديا هديا تراغو بهن یرایداو نارومو هدعب
 . یدلیراو هنتبامن زفروکو

 یلکیدنو ییصنو یراساح هسع ینصن كتالوو : یالو هقشودود

 . ردها لاتا او هجهسمع هدیراناسل هکردنایلاتا یقاخ رک |. ردهدنمکح

 هليا هس . ردیشاب كس رم هنوط بولوا یغاط ناملا یلامش باح كرالحوب

 ج وا یتیالو هقشودود عبات کیدنو ناه نوجا نوسالوا شرا را: هحلص
 باتف | ةن ددع شعلا كيب بویلبا تراسخو تراغو بهن هحک چ وا نوک

 هڪ ام. ۳# یحارخ موررب یر سه هکر دعملا ری سا هحغمو رتخد لاثع

 رارف هراهطا یهدنسهتوا كنسابرد زفروک بونب هرابگ ید رانمشد كيب

 یهدنزغآ زاغوب هبهلبق بناج یلوط ندنتیامن لحوب كلزفروکوب . رایدتبا
 هنیرلهطا هبنولفک . هسلکازو هنسهطا زفروک یهدنسهلاقم یالو هروم

 هروامابآ هعلقو هروم تیالو یفرط لاش یرب ۰ ردلیم زوب شب كم هجنراو
 یزاغو روطق هللا یسهعلق جاردو هننولوآ و هینولد تیالو ندقلدوارآ و

 ۰ تاسا هدیرللحاس كسهو كیدنو هر ود ندنآ و هنههعلق یوونو

 هلفرط وشراق بولوا مام زفروک هدنرهعلق هقشودود « ناروم « اراز كنبش

 هکردینوروب هرولقو هيلو تیالو یهدتتیالو [ ایت ] هیاشا هکردیونج
 هسارف راک کدو اس هدیسهفرآ E ردشمقح لسم زو ش هارد

 لام هغ وج ندرلهعلق یهدتالو هقشودود زمکیدسا تراغو . ردهدنمکح
 دلا اراد هیلق هب هدنوک یجنچوا نوا رفذمو روصته ندارو . یدنلآ

 هززوا نوناق ییرارمشع كراناوارفلام یهحالو دعبال بولک همالسا رک اسع
 هدزب . یدلل وا حس هدناطلس راژاب رلعاتم عیه ٠ درب و هیاشاب دمحا كلم

 . هلدتک ءنعارح هس بوقلاق ندارو

e< onسووم و6 . 



DUETS ایوب LAL HAE یوم NAE دهن NDE دخت RUBE جم دهن NAE NLS HAE NAS جیپ AE HADHAKA 

 كام تو رامدآ هودرا هلا( ارو ) ندراصح نورد هدع . یدالشاب کا

 .یرابحابا بویمریو اضر ریدم یاشاب هدنرلکدلیا باط یراریسا هلا ناوارف

 نارممربم بولوا قانامداش هدمالدا یودرا نوکوا ۰ یدتا در هورک

 تهج كب ۰ لد كت تازغ هلح یقاغالایع دلرهدا هرواشم یرلرا شاو

 ههروم « نووالسا  هقشودود كرمدا رادرس یکبیالا لعاسا بولوا

 . رایدر و رارق هکمتک هتراتالو
۲ . ۷ ۲۳۲ 
 ri يو وو

 اندک هراروم « نووا-۱ « همشودود ندنال اار از

 ناسکس یناشاب دمحا كلم بوقلاق هلرکسع كس نوا ندنتلآ اراز الوا

 ا وقار اار اكنعكب

 هنسهعاق ( ناروم ) هدرحس تقو بودریکس هجیکرب نوکرب هلب رانک یزکد
 ندرکسع یسلاها . ردهعلق یوقو ناتم هدنرانک یزفروک كیدنو . قدراو

 .هدارف ی رالانمو لام هلج . راشعا نصح ههعلق نورد بولوا رادربخ

 فو رولاب هدارو . ردهدننکح كیدنو رخآ و لوا هعلقو . اشهار

 كرېشوب .رلراشیا راسوناف نوک انوکو راکازوک « راماج ندنراشاط نارومو
 كيدنو مظعم داوس هدورلیا یرادقم لیءیللا هرجا ارد هدنب ونج باح

 كنم راملع یهدنرللبم یراسوقاو باق كنتاراح اما . یدما نااع یرهش

 بوما ران الصا هناروم هعاق هدارو . ردشعا نشور یناهح یسهعشعش

 يو ر لر اا باو پارخ یراتاتسرامو ناتسوب و غاب نالوا هدیه
 نکم ینیصوتو رصت کرد شرک هلا یناوا فتو رداون ةعتماو ناوارف لام

 هنتناب رادرس بول یرارسا نووالاو كنرف ددع كس یدب . لکد

 ء ولعوا رز یرافرط لاشو قرش كراغاط نالوا هدنهزو .یدلیرمتک

 . ردفورعم هلبمان نووالسا راد بولوا یرلقارب وط ولغوا رادن ء ولغوا ناکب

 هلراغاطوب یرهن اواص . ردیکب یوب كنا بولوا عبات هنیراساج هست یسهلج



 4۷۱ اراز ةملق نیمزو لاکشا :
DK BEدو  RD NEY ۹ BEK NEE SA Roای  pe r IE NY BENIK EF DDS Pea PN ee 

 لشاط دیمب لزنم بوطرب ندهملق بوراو هلا بارد كم زو ییاو رکسع

 فارطاو یدنلوا نامرف تراغو بهت یرادد و بونولوا نڪ« هدلح رب

 لوا بودیک همنانغ لام رایج هتج فرط « فرط .یدنوق رللووارق هفانک او
 رکر اب ددع كس نوا ناه هکرابدربتک باودو راخذ ردق واو لام ردفلوا 1

 .یدلوا تمینغ مالسا یودرا بولک یاد رادهنادو ضا یک یا یو

 كناراز کدی نرسرزوط زور ف الا راغ ا ۲
 علف ی راکرد بوراو هاچ هن راواہنارش كنهعاق هحیتسوف روک ذم

 هبهنحتتسوف روک ذم بومریدل | هن ندو نشد: رابدالشاب یا

 ردق هش رانک قدنخات نیماسم تانغ یرجا ندراواءارش « یدلپراص

 عا چو ۰ یدل وا شاخ رب شاوصر هدقدنخ نورد هلا نمشد بوراو

 قدنخ كنهسجیتفوب هکرایدروک تازغ هرکوص ندکدتیا كنج مرک امرک
 هماقرب مکحتسم ۰ نیت«  شمقیچ هک الفا یسورابو جربو شمداو هنیمزرعق
 ینهعلقوب بولک کرازوروک تارغ 4 قو یربظن هدرلدح رسوا کش لوا

 ناه ۰ ردرالکد نوذأم نداشاب كلمو رومأم کما كنج ندرلارو و هککود

 هحنقح هربشط ندراواننارش نعاغفو نلاس بودا کف یراق و یدنک
 بوقبح هنسارح اراز هحنقع بودا نط یدحاق ینماسه تازغ نمشد

 امدقم هدنراقدالشاب شوک ود تحانح لک و یا یشروس زوموط
 رتسع ییا نشود هلا ی زادرا تازغ توده ورک نت
 هن راهاکرارق یک ینیداروا باتفتآ غم لرو مرا و . یدلاق اا

 یدلوا مظع كنجرپ یخد هدنآ بودک هل یخد مالعا رک اسع هلراندک
 رافک سر بولبرک ندحیلق نشد هدایز ندکس چ وا نانو هدنجماو

 هسحبتسوف . یدلدبا ریا اففرب تسد رانعل مان (اروم) < ( قسن ) الوا

 هدنجشا نکرولوا باب و بارخ بولیدبا حتف هلیا شی وروب ید یسهعلق
 هراهلکو تازغ . یدریدغاب یراهک بوط یمهعلق اراز هنیملسم تازغنالوا

 هلک بودا دار ینهعلق هدملظم بش ردق هبهحنل وا هشع تقوات بوشاب

 راع نولک هملقو ندر کوا ن لک و



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۷۰

 یراراوند هلم . مدهمروک یعیرغوط « یعیرک | یراراوید یهدنفرط

 یرارب یر هدنلکش راشوا درج یرکححع كب كیدنو 1 هرزوا

 یور . یدیا شینکو یلتسو هبتموب یراراوید هماق ین . یدراراوق
 نررد یسهععرا بناوج كنهعلف و یتح . ردالح یک یا ضا یراراوبد

 . یدرولیروک یدک نوذک دلرهکح هاروک ةلرلهغرداف اربز ۰ ردامتحم قاموا
 جاغا هنکوا ید كنآ . یدبا راکشآ یسوق رب قحا هنفرط قرش هدءهرق
 رکراو یرلهباط ددع زکس هدنراناح هرق كنهملقو . راشعا ریس زار
 هارد .یدا نابا یرلیوط زعلاب یرادقم ناسکس شم هدنتسوا ثاتسرب یه

 یکرس تفه ردژا شملیزید یک ییربک یراپوط هقاش راذیص مدآ هنا ریارب
 هرفاط همالسا رکسع لاثمایود عی هدزمغیدراو هنتا هعلقوب « یدراروروط

 هلا رکس یلحاخ یرارزوا یراراویدو هبباط عیج كنهعلق نوجا قءاص

 بودا نیز حالس رب هرزوا یراود هعلق یرافک كس هڪ بودا نیز

 نورد بودا اشا ورس یراهاکرخ و همىخ كمالسا ع اورب و ےاب ی

 تقیقح . رایدید « گی دل افص 4 قوا یوط یهاشرب رک قدرا

 یحنف همالسا هللا . مدهمروک ناصح نصح هوب « مدزک راراید قوچرب
 مزل هدهرق یروشا ندقدنخ ییدربتک ابرد كيهعلقوب اما . نیما مدیا رسام
 شر ها هاو تس هتتعا یاقرب لاو لپس ههعلقو« هدنکاخ هقرق
 یرلد وط یک هچرف هدنتسوا « رداهقهق دس رب بوک هکراشعا انب میظع هعلق

 هلغلوا دعب لس ارد اما . ردراو قدنخ قسم < همسک هح هقشاب . ردشملب زد

 راتتطیشو لبح ولرد كيب جراخ ندنقدنخ نکل ۰ ردقوب یوص هدنقدنخ
 یتح . شا یرلمغ و یرلقلقامرایو یرل» زاق لوممارش نوک انوک هلبا

 هعلقو ندنتلا رب كن ( ماکحتسا ) هسحیتسوف » هرزوا له كلنمرلربسا
 یلووت « رارید « ردراو لوب ردك هتسهملق اراز ندنتل آ ارد یهدنجما یقدنخ

 ار  هترلآ هلو یهحتسوف ندهرف : راما هللا هطخالم وش
 و دك لا هرات هدندهملقو « لاوذبا دارف ههملخ رکن
 نک هل صدقا اشا دمحا كلم هتتلأ هعاقوب . ردنا دابر هکود « کود

e, 



1 Ra ۹ اراز ةعلق نی.زو لاکشا 

 بودبا طلسم یناما هم کب یم دووانرا یزاغو ییہ دار یزاغ لکی
 زو ندنلا كرابلر یک هقش ودود « نووالسا . تاورخ « كيدو هدرانوب

 یرب ندرالیب هج یسلق ارازوب اما . ردراشما ق عالق ردق هراپ شم
 صامتا بویالوا نارکت هیهعلقوب نیماسم تازغ هلغلوا هعلق مکحتسمو نهتم

 ههعلقو هنوک ندنوک نالا اذه يلا بونمروطكت رابلکیدنو هتاما «یدراردا

 لوا . ردشملیا جوجأم دس بوک نهعاق وب بودی راتطیش "ةمیمض نوک انوک

 یدب یتح . ردشمهمروک یزو نمشد قدنخ و شاق هدالا هلرالکیدن و رخ
 هنتلا هملقوب بوشود هنمعز . هدیا هرصاسح یهملقوب هینابسشا هلرایک زوي

 فارطا ءردیا نظ مالیراص بوکود هليا راپوط بوکود رکسع هبهرق راک
 هتسهعلق اراز بولا هلا یرابلاناشا رلنووالساو تاورخ هل نالوا هدهعاق

 هم یرافیسل ةم بودیا ریسا بوری یتکیب یللا زوب ندا آ هلی پوطرپ
 ك هعاند4هملق هشراک نالوا دارد : زارولوا یرق بوک رد رو

 رساحو بئاخ بولوا قغ یرابک هناا هراب یللا زو بولیروا بوط

 سانشخمرات تیاغ بولوا مریسا ؛ یدلیا لقت هریقح یلکیدنو رپ ی رلکدتیک
 . مدیا رررحت هیهلموب هدنز هلهجو اما . یدیا

 (یزکد یاق دنو ) ابو یزفروک كدنو .  اراز ٌهعلق نمزو لاکشا

 هدنرکو اف نگار :هدنک اع یاس هفرف هنا ر
 قاثاج هرزوا اق قالا رب ینالوط هنفرط برغ ندقرشمو لکسشلا عبیع

 یسهلدیا اشا بولیراو هتناب اما .ردهعاقرب ینم هليا هدیشارت كنس یک یئاط

 بسک *ءرق لمس فرط قرشم «ردارد یرابناح هلقو یطاب . ردلکد نکم

 یرلکدربتک هباروب بوسک ورب ندلیب زوب ردقوب هدهرافرطوا « شنا لاصتا
 رومأم هنتمدخ هعلقو هدفرط وب . ردیلتبا ردق نوشرا زو کیا ارد مىق

 نورد . یدراتاب هغرداق ددع ین آ هدهد نايل بولوا یسیگ هنوام مظع رب

 نوتلا كسهلح ۰ یدرولوا نانا یربلکاح اسلک ددع و هدراصح

 هزوب جا یک ینوباق هخمولباق یراراو د یور هل . یدراو رلحاخ الطم

 ارد اما ردنوجحما كمه رثا” یراهلک بوط هدهرصاحم نيح هدو کردن |



 یمهمان >ایس یلحالوا ۶4

 PE > NIE DIE NUDE DEDE NDE DDE NESE DIE Sle E (> NEDE DIE DDE جک UIE )یو RAE RUDE جوک BASE یوم

 ,لصتم هسه ر اشاب ورسخ هرجا یارس رهش کردکت دا یزاغ هدنحرات

 3 رز اما . رد هدنعا حب 7 ید هبعلق و  ردنوفدم هدراونارب ةقرب
 . یدتبا بارخ ًاماقتا هدیاروب زمنمشد كيدنو هدنسادتبا كنحتف
 . ردیساس كرلت ووالسا هدو . ردلک هنسهعلق ( ندور ) هدهتوا ندارو

 .هدنعاحنس هقرق هدو .ردکحب ورسخ یزاغ هدنسهنس ٩۱( ) یحاف

 « هدیا رومعم لاعتم یادح . ردیارخ الاح اما « ردکچ هعلق رب لکشلا می

 هروتویو هتجاتف رب ندمالسا رک اسع بوناوا رلمذن هیامآ هلح هدلحموب
 ( نالبرغ) بوریک هلیبیغوطو بوقلاق ندب وط مالسا رکسع هدلحوب .رایدمتیک

 هن ( یهصلف هرداض ) بودک هر بناحو كدلبا یهطت یناتنکنس مات
 . دلك

 3 ا ٠ و ( راز ىا سا كتهملقوت تب, ییبهغلق هرداض
 هرکوص بولوا یمانب كني رللارق ایناشا اساسا . رارازاب هلیوب هدنراخرات
 .دحا یلغوا كس یه هدنرود حاف . ردشمک هللا رایلکیدنو هلا بیرقترب

 ر یر نه تونل وا حو هعلق هراب یتاا شع هدنراد كسره هلیسهاعا اشاب

 یا » رابلک.دن و نانلو هرزوا حاص هلهزب نامزوا هود هردنمس هعاق

 ۱رارو تو شود هفوخ اا « رداکب ترابا کس نوکو هخاوخ

 ةماق هح ۰ یدیا نایاش هکمروک هکرایدتیا رام هلتنطیشو لبح هلیوا ین-هعلق
 ید هدنرلدحرس هنسوب ناخ دم حتفلاونا هدمب , رایدلبا ثادحا رامیظع
 هشرزوآ یدنک لرفس هدانا هس كیدنو بودا حیف عالق هراب قرق

 « یدلوا هداما نوا شاخرب شاواصرب هدنسهعلق اراز درهم یشدلوا

 بودا حو یټ رووزبا هدندودح هنسو یزاغ حاف هدهبنآ هم لاا تققح

 حق یب نداروا بویملقیراب ادخ تمکح طقف « یدل راص هن-هعق ه سحاب
 هدعب . رایدیا لکد لفاغ هنس اما . كدلک هسرب لاج كرابلکیدن و هدکدنا تدوع

 ٩٤۳ هرزوا یشد كدنووب هحللوا رارفر هدتطلس ر رس ناخ ناماس

 بویلوا سیم یحتف ریدق یاب بودبا رف زفروک هرز ج هدنخشرات
 ورسخ یزاف هتنرزوا رابلکیدنوود بودا نانع فعع هتسرلازغ نالا راد هغ,



 یم هعلق نرزوا 1۷

  DE DDE DDEیصک  DDE DIE DDE (> DDE BUDE DIE BSی  DDE DEDE SEDEنایک یک  DDE NDE)کا ۱9

 )۹٤۳( . كدلک هل ( ی-هعلق مالسا دس ) ندارو . ردشملا هلا وزاب روز

 بدا اب ادع یو اشاب ورسخ یزاغ ندنسارزو ناخ ناماس هدنخ رات

 مالسا دس یهدنرانک یر هنوط هدو . ردشءوق (مالسا دس) دوا

 . ردک اخ یغاحنس هقرق ینمز . ردمالساراد و ندمزاو مزلا یک یسهعلق
 . كدلك هن ( یسهعلق هننارونا ) قدا ندارو

 هدنخشرات ( ۹۳ ) اما ۰ لکد مولعم یسیناب كنوب س . یسهملق هیناروبا
 هنغاحنس ساک حتفلادعب . ردشمهلب حتف هلش واعم اشاب ورسخ كب دارم یزاغ

 نداروب . یدنلوا مض هنغاجنس هقرق هلیضرع ا شاپ ورسخ نکشلوا مضنم

 . كدلك هن ( یسهملق هچورپوا ) قرەقلاق
 الح « ردكي دارم یحاف هن .ردبساس تاورخ س . یسهعلق هحوریوا

 کی دنا قاحنس هقشاب هدنرصع ناخ ناملس امدقم . ردهدنک اخ یغاحنس هقرق

 هتشرهن هقرف ات بواوا ارام ك دن دوو را یره
 بارخ یهعاقو نمشد هدمب . رایدتبا لقن هد ۰ یدردیا کح هجثراو

 لطعم هش زونه نکل «روروط بولاق یمظع "هلق رب الاح هدهسبا شما

 . كدلک هن ( یسهعلق هبراد هسوب ) قرهقلاق نداروب .ردرالکد.

 ورسخ هد یحاف 5 ردنسات لارف مان هل و تسمه یمهعنو هب راد هود

 ءیدبا هعلقرب كجوجوک بولوا هدنسابرد با كزفروک یسهعلق . ردا اج

 عج کسی ار هل دن | ثکم نوک ییار هدارو . یدشا بارخ راءاکیدنو

 . رابدلک نیما  نلاس بودک هراهروتوب و هتح تازغ كس هڪ بولوا

 نووالسا یسیناب . لدلک هن ( یسهماق كينومز ) بوقلاق نداروب
 كنج هعلنو . ردکب یم دووانرآ یزاغ هد رات ٩2٩ یحاف . ردندن رلکب

 بولوا هدنغاحنس هقرق هدوب نکل . ردهملقرب نیربش لکتلاعبم هدنسارمح
 (راراطوق ) نالوا هدندودح كیدنو رابزاغ كسه یخد هدارو .ردیارخ

 . رایدلک رفظمو روصنم لردب | تراغو بهن یرابد فارطا بودیک هنسهعلق
 . كداک هن ( یسهءلق نرزوا) قرهقلاق ندارو»

 (۹۶۱) یحاف روایت هعلق رب اش نکن س و یسهعلق نیرزوا



 یمهمانتحایس یلجایلوا هر

 یماقتنا كنغدلب رف هدا كئرف هددولوزو هد (اووا لئاد ) كنافطصم

 هدرک ۱ یانغرب هلو دال . ردشلآ اشاب یاضف یزاغ هدکرابم هنتسوب
 گام هب زع وا ناتوط یاسد یر ندنحف دادغ بولوا رسم هتسوا

 . ناما هلق یلازرا رلتاح وت

 هم وا تاک لنو هنمدنفا انشا دحا كلم

 هلو هده ضدنا انا دمحا كلمو هدیا رمعم یناشاب یاضف هللا  یدشمالشاب

 ندنآ بودیا همالقو ینسیماسآ كنتارفن كرءهریدشا ممرتو ریمعت ییرلرپ

 هفر هدارو ندکتسا . قلا لرم ( هدنامروا درف) رهدک هغ باح

 ماقتنا بودیا بابو بارخ هنس یفیدلوا حتف هیناخ رلیلکیدنو « شمراو
 (اووا هرف ) کردرتر رادلوصحم تات ینهحان اما ۰ ردراشمهتسا قلا
 جام دلردک هغ تباح هت ندارو . ردروشم هدقافانشون لمان

 . كدلک هن ( یسهرق زوتوا) كردبا ریهطت یرالوب بوشا یناتسنامرواو-
 اما . شعا نيمز یللوصح عمو یا « یلعاب هدنک اخ یعاحنس هقرق

 هبرغ بناج هشب نداروب . شلاق راز هبارخ هلکمتا بارخ ییوک نمد
 . كدلک هن ( یسهملق ندان) كردک

 هدنحشرات ( ۹٤٤ ) یحاف اما < ردلکد مولعم یساب .- . یسهعاق نیدا

 برک و هرزوا هعلفو کرد كب ورخ یزاغ ندنساما ناخ ناماس

 هننکح یغاجنس هقرق بویلبا حق هلیا رهق ندناا یلاها نووالساو تاورخ
 هرزوا یلاع كنسرب هدناحاس یزفروک كيدنو یسهملق الاح . ردشملیا مض

 نورد الاح . ردعدآ زو یا یعرح نولوا ان نکس ۹۹ حب

 یهعاق وب هدنمازهنا اشاپ یناعصم لکت . ردقوب ینادابا ر چیه هدراصح

 هابرللاعو لها نیملمو تاورخ نالوا هدنحما بودنا البتسا رابلکیدنو

Iاما . رت ع توش یدنک یرلحفو عاب الاح . رابدلک هنسهعلق  

 . یدرولوا 2 0 للف د یساءلق هسلوا دادما لهس ند رارهش فرط
 كنراکب تاورخ ادله ( یسهعلف نیدارقسا ) اردک هم هس نداروب

 ندناورخ تسد بولوا كب شاتکب یزاغ هدنخرات ( ۹۳۸ ) یحاف . ردسان



 >16 نینک علق لاکعا

 رکسع كسب یعرکی بک ندیراوسو هداب یلارنج كيدنو مان ( كسیوح )
 كلام همیاوت كس ناسقط كردیا عج قوفصوا هدندفارطا بولک هلا

 ناما هليا رلپوط زیب لابو شا هرصاسح ندرب یدب یینک ُهملق بولوا
 هنشاب هدقدراو هاشاب یلضف شحوم ریخو نوک لوا . رکود هلرهبمریو

 هد ردا ثکم هدنسارحخ هوله كردا عج مالا E كہ اک

 ہدبزک كيب قرق هلالع "الکوتم ناه بودیا عج اهد رک ع كیب یمرکی
 رب هدنبرق ننک هدلیلا فصل بودیا رافلا فقوت الب هلبا رکسع تلاص
 دم روک یمادضتک اشاب لف ۰ زرا تولوا نام مرا یار وب

 رکسع كنس هدوا یک ییا یک وم رخ و بدم لات وا

 لاج زاوو یراقاط ناتمزا توما ن یاس تا ها
 هنمشد فقوت الب ناه. رازی هاشاب هدننلا ننک بوشآ یرلاب و

 قرق هددحاو نآ هکرابدروا ید روتاص هاب وا یلاعت لاین لرهشبرک
 هراعاط هدییرانالوا فيلا بوریک ندغیت نادند یرفاک كس یدب

 کب ك ھو كب ربم یردار و ىل عاما یسکپ یالآ هتسوب « راربربحاق

 ق تاو ریدنویار بولو ام ج هر ر |نغنادىم نادسارس ی کک هداز کنج

 هج رل قع كرانمشد ندا رارف هلا تانغ هام توقا رب لا هللا داحاو

 حوران حورح ۰ نیغراط « ناغروط ددع كيب نوا هربق «هووق بودک
 تعاخ هنیرابدنک هدنرراکدروتک افق رب تسد هرو طح اشاب للضف یمشد

 نادم ندنمشد . یدلبر و راناسحا بولفاط كناح هنرارسو هرخاف

 . یدلاق راپوط زماس یها س ددسع زویجواو زی لاب ددع شع هدتیم

 ن.شدو یراهک ردق و اشاب یاضف . یدیا یصالو دمعلال هناخهح

 هله یرلهت.هارتو نونعرا « یرارکم یلجاخو قاربو قاحنس ۽ یرانادوف

 ندادعا رسا یتسهملق یک بوردنوک هل ودرد الا شرف من دنارو تیم
 اما « مدلکد هلس هلبا اشاب یلضف هدنربسمرپ كنجوب ریقح هج رک . ردشمرانروق
 تاحوتفو هدرصء لواء رایدابا لق هدمکیدر رک یتسهملق ننکو یدمش

 لکت ارز . هلدشما راعد ی ةا یابضف هوا وب سم یر



Eیمهمانتحایس یلجایلوا  
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 . یسهعلق هقلرو

 تص هدنجما قاشاط رب هدنک اخ یغاحنس سلک الاح . لکد مولعم یسناب

 رب هدنجما . ردعدا كس یعرح رادام ا .ردهعلق لوحوک رب ناتمو

 قرق ۰ یرادزد « یرلپوط یهاشو هناخ هبج « یراوا تارف یللا قرق « یعماح
 هک رلعا قحا . ردقوب ییاتسد و وشراح ۰ یراماحو ناخ . ردراو یوق ددع

 . لدلك ( یسهعلق نینک) برةلاق ناروب . ردقوج یلاب ذیذلو

 نیرز ) ندنراکب تاورخ یسیناب هدنراخرات نیتال .  یسملق نینک
 یلغوا كسره هدحتفلاوبا رود هرکوص ۰ ردشلزاب ینیدلوا كب مان ( قسن
 هدعب ۰ شنا تدوع حتفی هرکوص نوک قرق بودا هرصاح اشاپ دمحا

 حق هلا ناما بودیا هرصاح هنس چوا هدنګرات ( ۹٩۱ ) كب جوقلام یزاغ

 هعلق » هناخ ناماس بوی وق هنا فرظو فالغ یهوحرب یراحاتفم هدکدتا

 هعلقو اننامز یا . ردشمهلا ضرع هد « ! مدتنا لاعاب هعلق رب لاثم ناو

 لا رب ا تووع ار دال لآ موش هرکه نشد هرزوا

 یصاخ كنیکب ندیهاشداب فرط هکردیتحت كنکب یغاحنس هقرق هدنتلابا هنسو

 لها رف ( ۲۰۹۰ ) ۰ یتماعز بابرا رق (۷۰۰ )۰ ردها ( ۲۰۰۰۰۰ )

 نوناف .ردراو یسشاب رو ۰« یسشاب یرح < نیس یالا . ردراو یراع

 قرهلوا رکسع زوب جوا كيب چوا هقرق غاحنسوب هلب رکسع یساشاپ هرزوا
 . رداضف فرش قله یللا زو . رده هرفس یبدلوا رومام

 یزعرق وراص براص ۰ الاب هعلق و .  نینک هعلق نامزو لاکشا

 شلوا بلقنم هنامسآ جوا ندنسالعا ٌورذ ات كبابق یلاوو سونغازو نیهاش

 « ردحتف ثاکب جوقلام ندنساما ناخ ناماس

 ۱ وات ؛ هلوا یرلهعلق (هدامع) و (نیدرام ) رکم لم کردراوتسا راصحرب

 < ردلکد مولعم یهدلوا هدمرح هن اما ۰ رددح رس روسر لدی هر

 «یرلهناخارةف هدروس نورد اما . ردلاح قمالعدآ ندنسهعبرا بناوج هکنوح
 هنتلايا هنس ول اا یلضف . ردراو یرارابنا لالعو هناخ هخ « ییماح ناخ ناماس

 (نبنک) وب بولوا هرزوا هظفاسح هدارح مان ( زوریوک ) نکیا فرصتم
 نالوا یرللارنح كس راتکلم هق شود ودو اننووالسا .تاورخ ینسهعلق

۹ 



EA یس هعلق هقلرو 

SEDI IIE تن منش فاش منا ماد ماش انتمق RAE 

 شا راو زدن عر سک نه هکیدلوروا یرلهک زم لاب ردقوا ندهعلق

 رارکت هلمنانغ لام قوج رب ید ندنتلا هعلقو . یدردبا نط قدلاق هدنحا

 نکددک هبرغ باح م کون كرد ا روع ندنرانامر کد سلک بودا تدوع

 ددع جوا اما . شی دلک من غم هلا ناوارف لانمو لام راندیک هب هتج هدلګ و

 كدلك هنسهعلق ( u بودک یراپا ندارو . یدشلوا دش یراتکس

 .ردیساس كنرالارق كبدنو هدو بولوا كعد قاشاط هعاسل نتال ( نه )

 جوقلام یزاغ هدنحرات ٩٩۱ . رارداس كنس پولوا لباقم راهعلق ددع ییاو

 یخد هنسو یدمش . ردشههلا السا نمشد هت هد بودا حف یو كح

 هنب هدعب بودا ثکم هدنایذ هعلقوب هليا رد لاثم ارد اشاب دمحا كلم

 قارحا یتشوراو كنسهعلق نم لوس لاحرد كردبا رلناسحا همالسا رکسع
 بولق یراب راکد رورب بانج « یدلاق هد نادم هعلق بودا رانلاع

 بوریک یخد هنا یهملق نه لوچوک یثتآ كشوراووب هلیا راکزور ریثأت
 یالا لّعایما یزایدک مس هنسون لارو نكران ډا نارو یک یورک
 گر هاب دی | حتف هددحاو نآ بودا شر ورو هلو كور هسد هللا هللا ندناوق کج

 نازخو لام سابق ی و یدلیا لوخد نیماسم تانغ هراصح نورد
 نار هدشنا بوروک یلالمر لاو راکهدنق لوک ندا .یدنل۲
 یددع یللا هدبولیدیا رسا یددع زو هدنراقدقح ههرشط ندالوا

 هشدن وا حق هدنرک نا كن هعاق يا و ادخ دم . یدل رک ندغست نادند

 هلوا كرابم خم ران هلا اعد مديد » : مدایوس یخنرات وش هتسب « هتسکش ربقح
 تلودرد تعاسوا هجثدبا طبض مالتسا رکسع یرلهعاق و ۰۱۰۷۰ « كانغ
 «؟ )هی یممدن« هسقوب « یمایوق رکسع بودبا رومعم یرلهماق وب » هنفرط

 بولاق رکسع یرادقم هافک هدءهدرهعاف . یداردنوک صرع هلبا اغا رب هید
 یر ( هتس ) لردا قارعا یرارف روس » ع اک سد ایا
 نوک انوک نالوا هدن راناتسو و ع كلو .یدلک هرازنح یارحر هدنرانک

 یخد هدنو .هلوا هدیوکناتساو زقاس ةريزج رکم ځ رانو ران جمروط ۰ نومل

 بوقلاف ندارو . رایدریک بورق یرلغاب هج یراروالد ناراد ربت
 . كدلک هنسهعلق ( هقيلرو



 یمهمانتحایس یلجایوا "۲

 اب نوک انوک شمکج رم هناممآ ج وا ردشلاق هدنساتروا راهرد وب هملق

 هد وحو هلا الع راح او هدنشارت كنساس یدادس ا سدسم هرزوا رلاق

 هدقدلراو هنید هعلق یغاشا اما ردقوح یرلهلاوح هجرکر دوق علق رب شاک
 بوبالوا شیورو ههعلق و هلبا هجورب « رملاق هدام یسالعا وزد كنهعلق
 هتشخو فوخ نمشد دوخا هلوا هلبا هرصاح 39 < ردلکد نکم هد رفط

 یفارطا بولوا هدنجما هساکرب بوک هماقوب . هدیا ماست هليا هرو بوشود
 رب هدتنجا هساک هدینودنک كن هعلق ۰ ردیرلر هدیسهلاوحو ی زارا

 الام نمشد هدنجما راو یسویقرب و یلوب رب قجنآ . ردیسهبن والپ یرویس
 یرافانک او فارطا قرهبعآ بوط همالسا رکسع ادخ دم بولوا لام
 . یدلوکود هعلق اما ؛ رایدلوا متم كلردبا تراغو بهن نماسم تارغ
 یمهعلق تلبسا كنيلکیدنو هدایرد بل هدنراشاب غاط هدننرخ باج كسلکوت
 . یدیا ناباع

 هن ( یسیلق ریغورت ) كره هرجا رهرد مظع بوقلاق نداروب
 امدقم . ردکح هلق رب وج وک شلدا اس هلبا هدیشارت كس یخدوب . هادلک

 تزاغو بهت قانک او فارطا ید كيو ردشمک هتمشد ربارب هلا لک

 زکد بوقلاق ندارو . یدلریک ندرت یراراحشاو غاب هلح قرنلرا
 ۱ . كدلك هن ( یسهعلق تلسا ) هدنرانک

 تسد هنیراک رخآ هدهسشلوا هرصاح راهرک هڪ - . یسهعلق تاسا

 هدع . رد ( تلسا ) یلارف الو هلو یساب كلبا . ردشلاق هدنمشد

 انس كنس هرزوا رت, هتشب رب هدایرد بل هماقو . ردشمع هللا رارایلکیدن و

 لا . ردشقلوا انن لا تار كنس یراوندو رد هل هکردارق هعلق رب
 ج رپ كیدن و الح .یدرااب یرلهعردق ددع یدب هدننامل مظع یهدارد

 لیوط ليم كی شمرک ندزکد قآ لو یبهعلق . ردقالارنج هدننکح
 یصاع تاغ اما . ردعفاو هد زا قرط یالو هنسو كنسارد زفروکرب

 . . ردلکد زعولعم یوطور زرط هد . یرح هن ندشیدمهلبراو هنئاب هلغلوا

 هتازغ نکردبا تراغو بهش بوروا یتراوا غابو یرابوک یهدنفارطا هعلقوب

ِ 
٣ 
E 



 4١ یلاکشا كنسهملق سلک

 DIE DIE DEDE DIED DIE DIE ماش اد مان BIE DIE DDE DIE DIE DWI هم ام ام ات صناد اش سد

 هعلقوب . رلیدید ( نیتهوک) رامالسا هغاطو هلغلوا قوج یرجتا هدنراغاط

 نیس ومنع هلیسهعلق ساک نالوا هدنلا نمشد مر ارز «رددحرس تاغ

 اریز «رالو بیرق هتعاس کیا هیت اما .ریراو هدتعاس رب مدآ ابا هنسهعلق

 . ردهملساب ندرللب و ناتسکنس یرالو

 ( سلک) بوشآ رالوب ناتسکنس پراص هبونج بناج بوقلاق ندهعلقوب
 . كدلك هنسهعلق

 (۹6۳) هدعب .ردندنرلع رپ چس كیدنو یسناب كلبا .  یسهعلق سلک

 هرزوا نوناق . ردشعا حتف اشا ورخ یزاغ هدنرصع ناخ ناملس هدنحرات

 نکل « یدیا اضق فیرش هلآ یللا زوو یدیا یتخت ك كنغاحنس سلک
 رکسع بودیا مزپنم هدلح مان ( اووا لئاد ) یاشاپ ینطصم یلاکت رایلکیدنو

 یساملق لکو یغاطول افشا لک را

 دلرهنک هنشاب یدنک ی نسهزوج یلاکت نادوبق مان ( لارنج ) بوروق هدننل
 یرادزد هل راناسعا یمهعلق بک و ناود بور,دلاح یایغ هیات

 هاو د هرشط رلهداز اغا هح اهدو « راهداز كب رفعح « راءهداز ناطلسو

 یرلنوب لارنج ناه . راشلاق هدنجما یرکسع نمشد هلح هکراروروک هحنلک
 « نام الا » تازغ نالوا هدراصح نورد هدع بودا ريح زو دنب رسا

 کجا افو هشناماو دهع نشد . رایدریو هلا هرو هنمشد یب ەعلق هسد

 هءلق وب یرب ندنامز لوا . رایدتیک بولبکچ هشيرلرب یلرب رایکهدراصح
 ناطلس لالم رب هثداح و ۰ ردشلوا رد یراعماح بولاق هدنلا یلکیدن و

 هدندحرس هنسوب » یمیهارا ناطلس ارزو « ردشلوا هدننامز ناخ میهاربا

 « ردرلشم البا تاکساو عانوا ود « ردشمتك ندلا اسلکرت

 هروج بچ یمهیرا بناوج كنهعاقوت .  سلک هملق نمزو لاکشا

 نبقاب كب یعاط نالبغ اما . ردراغاط یلەلاوح دعب یلزنم بوط ررب

 هاراکهدراصح نورد نداق و یمالغ رب كنااب دا كلم هکردهلاوح

 .ردعاط هلاوحرب بيرق هنر وات «ردشم ل هبت بوروا قوارپ هنشاب كنسيرب
 بولوا یک ریلنبا هلفسا ءلردایو هنسردایغ ایوک نکرتبا یغاشا ندراغاط وب اما
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 دارع نمرانمشد « ردلکد میظع رهن رب لاثم ایرد هنتچ رہن هچرک « نمردکآ
 رب اما رارع دلردبا روع بووق هرزوا راطو و رللاص ییراحالس ها
 . رلرولا یناسرک كنمشد یرکسع مالسا هدنزانک وصوب نکرلک بول آ راکش

 . ردهجروش لمس رهنو . رلریشتب هدادما یرابزاغ دما اباب نالوا هدر وکو

 یسهعاق هروو دازو ندن راغاط هراسد هدیونح فرطو هدقرش باح ییلطم

 روبع ندتلآ كميظع رسج وب بولوا ندنرللب یسهملق شمواو ندنراغاط
 رب هاب دما یزاغ هدارو اشاب . رشیراق هزکد قا هدبرغ بناح كردا

 لبعایسا هداز اغادما اا .یدربدک هرخ اف تعلخ رب بودا همظع تفاض

 هلیسهعلق هبروودار كمشد هدیونح بناج بولوا غالوا هتیکس كيب نوا اغا

 هدندارو اشاب . هرمتک ناسآ ادخ . رایدتک کما تراغو بہن یتسهعلق شموا

 یرلغاط هبونج بناح قرەلآ زوغالوق یناغوا رب ك.اغا دما اباب بوقلاق
 لکش هدنرزوا غاط رب یلابق . یدلک هنسهماق ( نیس ) بودیک كرديا ریهطت

 هدنفرطقرشم كنغاطنمت ینمز اما . ردهعلقرب هحشارخو هعالوط ندسع

 هليا ماا روم یرل راوید . ردقوچ یسهلاوح بولوا هدرب یلاق پراصرپ
 یاسا رکسع هل هجشروک یلاحوب اشاپ دمحا كلم ناه ۰ شلوا مدینم اجماج
 .یدالشاب كردبا فرص شورغ هسیکرب هلکمنا ترام بوروشوا هبهملقوب
 « هناخهبج یرادقم هبافک هجا بویلیا اسا ضیارد یهعلق هدنوک چوا

 بیرغ « یزاع ددع زو چوا « یرادزد . ید وف تامهمو حالس تالآ

 ینسنابو « مدمهدیا باسح ردراو یعرح رادقمهت كنهعلقاما « ردراو یارفن

 . رداشاب ورسخ یزاغ هدنرصع ناخ ناماس یحناف . مدمهلبا عامسا یخد

 هلج یرلهبحان الاح « ید اضق ها یللا زوب « هدنک اخ یغاحنس سلک الاح
 ردق لوا تازغ ندک هایروو داز هدلحمو . ردزسلصاح هلغلاق هدنلا رفاک

 هزادزد لا رتفد هدهعاق ن ورد رالامو یدلوا رلقلنامداش بوک هلمانغ لام

 رو یرارا_بناو ییماح راکنخ ر هدراصح نورد اما . یدلیریو تناما

 هل زا . ردراو را«اخارتف رصتخحمو دفم یلوتروا هت هردنش یرادقم

 . ردلمکم تباغ یرثغاب هرمهط ؛ ردزلکم یرلهناخ هلرادزدو كندنفا دوم



 ۹ تعرع هنسهعلق كرن هبش ندنسارح هنوله

NAE NI EDE BIE HYDE KE DDE BEDE DE DDE DDE DE DIE DIE BUDE NIE NIE EDE MBEاس ( DCSE NEDE NYE 

 قولوروب لرهربک هبرغ بناج بوقلاق نداروب . رولوا بئاف بوطاب هری
 یرلروخارج هلو یرلیداهرف نکهوک هل ردم یاشاب نک راشآ ینغاط
 یرلاراخ كنس بوروا رتو كنل وک یداهرف هرانامرواو هراعاط نو تک

 پراص هرزوا راشاط بوقاب راشتاآ هرالب قیصو هرالو بعص قرهرق

 هدرخ و هک اشاخ و راخ هل بولوا هراپ + هراپ رلااق ناب بوکود راکرس
 كنتو قبض كنالاب هوکرب دنور بوروشوا لاثم ارد رکسع هنارخ

 تیهافر رلقاریغآ و راپوط یهاش هل بولوا ءارهش عساو یرالو راطو

 . قدلآ لزنم هدنسهعلق ( قولوروهو ) هحک لوا نودا رذک هرزوا
 سوم هدنجما هکردکح هلقر لکشلارودم هدنسالعا ءورذات كنالاب ءوک هعلقوب
 هرشط الصا ندندرد قوقصوا . ردراو یارف ددع یللا شلاق بول وا

 . راربریتک ندهنوله هلرکسع هاب هام ربخذ . ردجنرہص یراوص . رازاماقیچ
 یراهدنورو هدا رانو ء راو یراهناخهبج . یراب یا د ودع چوا

 هسلتآ راپوط ندهلقوب هسلک نشد هلوب . راردرومأم هکمروتوک بوریتک

 ؛ راریلک هنلحم هلقوب بونالت| تازغ هلمج ندنرهش هنوله هدنرلکدتا ربخ
 یعاشا شوقو ندرلغاط هرغ بناح بوقلاق ندارو . ردنصح هلق نیتم اما

 ندرلکاشاخو راک هلردا قارحا بورق یرانامروا كرللو ت نکردیک

 رسجو مظع “هلق وب . لدلک هب ( باب دجا میظع هلق ) كردبا ریهطت یرالوپ
 « ردلیوط رسچرب هرزوا هنتچ رم هکردشُما انب اشاپ ورسخ یزاغ یرلیوق
 زو شب یلوط هنشابرب ندنشابرب ۰ ردرازوک هرناد ددع چوا نوا هلح

 یرب یه هکردرامیلفع "هلق رودم ررپ هدنشاب ییا كلیوط رسجوب . ردعدآ
 ردا کوک یرلهناخهبحو یرل,وط . ردقوب یرالثم هدنرلهعلق راد ررب

 راک حالسر ددع زو هدهلف یه .ردعاف رب رب هکرداغا دمها ابا یرادزد

 هدوحو ندنلاسناو دالوا كناغا دمحا تازغو هلج هرددوحوم زورو بش

 هدرالقوب هکر راډ هست یا رای
 یراوسق رتمد دارادزق و بش نه. ردرارب ر ٩۵ رام

 رافک هنفرط مالسا یرب رسجوب قترآ . راراکب تب ون بودیا دس
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 ۲ سند سن انسان مان صناد مان RIDER ان یاد متد ته سا انس تک فال

 سا هدقدلوا یهاشداپ ناوید بولک یهاش جوغروصو ناتفخو چبلق ها

 : یدا وش یرابررد مالک موهفم بونلوا تارق فیرش طخو یهاشداپ
 لوصو مفیرش طخ « نیساشاپ دمحا كلم مرینم ریمض نشور ریزو هکننس»
 عیه و هک رلاولریم هله نالوا هدنتلابا هنس و بویمروط نا رب هدقدلوب

 تانغ نالوا رداق هنود « هتا هجو هللا تارفن فصا نالوا هدمرلهغلق

 نابمزا یرالو یسهعلق كره شو هرداض ءارللک دنو بوقلاق هلا دحرس

 ایروقو هکم بوجآ رللوب ندنربغاط قولروب «ندنرلهوک هقرقو ندنراغاط
 ترصت رک اغ نودا اس رامظع رج هرزوا اواص رهن هدنرابناخ یراهعلق

 هلن رکسع كتلابا عیه ۰ نیسهدا رابنارد بود ا.هدامآ تامهمو هربخذو 7

 هنادر هنمشد بودا ترافو بم یرلهعلق سلک < تاسا كيتهش « هرداض

 تراغو بهت هلبرلتابصقو ارق ییراتالوصح رضاح بویمریدک | لدرخ
 .تئارق فیرش طخ « كسهیمروط نآ رب بویلیا لمع هلمشرش طخ بودیا
 هنرگو بوبک یهاشداب تملخ وید « کما صالا » ردم یاشاپ هدقدنلوا
 قاط هن غاطوا راغوط بود (ازغلاتیون ) بولیق دنب یرابرهش ریشمش

 رکمروس رکسع رلاغا هلبا رلما هبلاءا هنسوب هح نآ لوا بوقج هنکوا

 ا شا اب رالالد هدنواه شو هدمالسا یودرا باوا رونام

 هودرا یرکاسع ناراد رت ددع كس نوا .رایدتک هتلاا هنسوب راغا

 . رایدروتوک

 مک

 ی رهملق كيهبث و هرداط هد الو كيدنو ندن-ارڪ,هلوله
 رد ها ترا

 ( هداز كب یتا ) هد غ بناح هلا هللا مس ندنسارح هنوله الوا

 نادناخ رب هدنکتا یغاط قولورو و هدنسارج هنوله . كدلک هنسههرق

 هدارح وب مظع رهن ناقیج ندنضوح هنوله رهش بیرق هلحوب . ردمیظع



 oV} اشاب دجا كل« یابور

 دالح مت اشاب هدنرلکدلک هتسایس نادیم هدنسکیاره . یدلبا ضا هد كربتک

 كنج ریزو هجوق ناما » بولیراص هننیوب كنيريسا تیکیلوا ناه یک ییدید
 : مشءوق وا شادنرف ریساوب مدلا ن ید ید ل بوربو مند کو هدناح

 « رولوا قیزاب هغ نر بودیک هننج وا هلند من هلهسرروداوا ین رکا

 ءزردک همنهج زب بولاقهلُغ فید كربسا غیدوفوا شادرفوب مهسلوا نب کناف
 هشرزوا كنيربسا . یدالغآ ككردبا دایرف هد « ردقزاب اکپ هن هدهرکوب
 لاوس ود « ! ردە مدآ و « راد زاغ هرب » روبع یاشاب . یدامقلاف بوناللصا

 نیا هنایتسرخ نعراقانو یهدمرلدح رسوب » یرایزاغ دح رس هدکدسا
 هغمراتروق ندکلریسا ییارفاک هدنسارا همجا بوس هلا لیا ین هدنراقدلوا

 ندکروت یس هدن كهسرولوا ریسا هزب هد نس ک۱ ید نامل ۾ ردا دهع

 مو من كنید كنس نوساوا هليوا هدنسارآ ناما و دهع ود «. مرراتروق

 ناملسم هلا ناتسرخ بوشالا ناق هد  نوسلوا ینوسا وا ك هدعد

 هکناملسمو بولوا یشادنرق كنیزاغوب هدیدمش هتشا . رارولوا یشادرف ند
 هلغلوا رسا هدلا رنو هدرفاکو یدمش  شراتروف ندارم هلسف و

 بولآ یناما ندنآ بولک هسرب یاماو دهع کلرک هسا صالخ بوالقاص

 شمتک هتنج هسرولوا لق ناتسرخ یدمش هرکو ۰ هلوا شرو یا کا

 كرفاکو ناملسم لاحو « هلوا ررک همنهج هلشد كرفاک هسرولوا و « هلوا

 هدنرلکدید «. ردقوچ نییآ رب هلیوب هدرادح رسوب جا هدهسیا قوب هدنباتک

 یه « یدید « مدتیا دازآ یخد ینسکیا كنوب «هرب » باوج رضاح یاشاپ
 ندنآ . قدلاق ناربح هرامالک و نمهلج < رایدتک بولوا ارح رب ندر

 هتلود زد ةلیسافا ما رب مان فا قطصم یراملک هج لا راشم قاما
 رشللا هکولع ییاو شورغ رو لدل ارفو ایا هرقعت . یدر

 تانغ هلح بولوا هدهظفام هدنسارح هنوله هنن بودا ناسحا شویغ

 . قدلاف هدافصو قوذ هلا نیملسم

 دمت یلیربوک هليا یثاب یحومقرب ندتفرط تاودرد نکیا هدلاح و زب

 فرش طخ هعطق رب ندهاشداب ولتداعس هلا راب وتکنو یهاشداب يما نداشا
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 و شور و دیش راف رکن روغوا زس مدرک راشادزاف یزاف

 نادم یغانغ لام هلج کردو نمرارق یدما. رابدنتا ضخ ندکلهم

 رسهلوا دنمهصح هب وسلایاع یک شادرق بودا تخورف بووق هتح

 ردکح هی دی | نمضل ندگانغ هساا راو نالوا عیاض یشر هدهراحم نادىمو

 یدنلوا تئارق هحاف بود انعطاو انعمس نابزاغ هله هنرزوا كنو

 یارسا نالی رب و نمودن اش .یدلتشاب هوا تخورف مانع لو

 هرلن الوا رسا هد یرلافف هل و یدلوا كحهردنوح هنو اه باکر

 :بودپا اجر هباشاپ ناعا لها ناب زاغ نآ لوا ناه . یدنالزوط بوریدزوب
 ۱۱ یر لمس نکرد وک ومالا یرانمشدو ناما

 اتو . ردشلوا نوخ نصغاب ندنرللا هکردراو رانوعلم ردقوا هدتنحا

 هزمدحرس هی قرهلوا صالخ ندکروک بیرقن رب هسیا راردیک هلویناتسا
 .زکیدبا هجاپ هلک یرلن | زس ناه . راردبا بابیو بارخ یزمتالوو لا هلک
 یدشا هداز تل یلتآ رافد « ردلمم كمروتوک هلوناتسا شراك هرکوص

 سم نوعامو + تاتیموونروت صارخ نوعلم هسوک وش 1 دزو یللود »

 ۳ ال توام ياا یسنشاب كوب هارو اتشاب دا
 . یدسا دیه رامدآ هڪ ندراب زاغ مزد یدحاق هنرفاک كدنو یداوا

 هغلاق رب ید زوموطوب .یدنلوا حتف یبهعلق هترام ادخ ده سصالارخآ

 رلانئو دمح هجرلکس هراترمضح یلاعت هللا . یدحاق هنسهملق هرداص بوم

 هبوب یسد كرارفاک نالوا هدربحنزو و یدک هلا نوک وب نوسلوا
 تلفغ مرزو ناما كسردبا یربک ۱ یانغ دلهسردمالتق یرلنوب .راردنوملم

 ا ههداز ك یلتآ هد وجو ندنرلیزاغ دحرتن «ردلکد هرس كحهدبا

 رابدریک ندباتشتآ غيت یتسهلج .یدلوا عقاو هدلوبق یرلاجر . رایدتا

 ددع شل زونوا زوبح وا كم هل . راد هلزوط بوزو ین رلهلک ید رانا و

 ۱ دح مر اعر کن. نلیدسا رضاح هکمردنوک هنلودرد بولوا هلک
 - هباشاب یکیدا ظفح یرفاک دکب و . شمالقاص هدیرد ینیارح رفاکرب

 یربسا یتیدالقاص هلبا مدا وا زت بولوا دولا بضع اشا هدن رلکدتسا زم

 و دفع ار
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 ریز دنب بولوا ربسا یرلشاپ یمارح ددع شعب هلا یرارامنمو یرالطو

 نوا زو ندرکسع یلوا مزو دیش نعرلزابش ددع شعب ندزب . یدلدیا

 ندناردام هدیزک ددع كس ییز رکسع یلوا . یدا راو رایزاف دیش یا
 . یدبا كب لععایسا ین یالا یعاحتس هنسو یرازادرس تولوا ترابع

 رک اع تولوا صفو ووم ا( او احد الا ميان لام یلتیلک

 هنوله نوکلوا هلئانغ لامو ارسا ردق وب قرەلوا بلاغو رفظم مالسا
 روینلوب هدنرزوا راقریص هدراهکو رلیدلک هنکوا یغاطوا كياشاب ندنسار

 كلدیہش ءرکوص ندقدناق یرلزا بودبا عمج هریرب یمارک یادش . یدیا

 ندهماق بولوا یراقانامداش كنفت برب ارخوم ۰ رایدلدیا نفد هدلح مان
 ندفرط ةانغ ارسا رادلام هو هن روضح كناشاب . یدلبتا راب وط یخد

 بولوایضخار رکسعهدک دید مردالتف یارسا یربع اشاب هدعب :یدلدن اه ده

 هدیراریسا نالبریوءزس ندهتروا كسر دا لق ییارسا یکی هدزلا ما
  رایدلوا یضار كرهد ردیساهم زعاق مزب رانو ۰ رایدید ردمزال زکمرق

 لامو ارسا هدوا . یدتبا روهظ اهد عازن انوک رب هدنجما رکسع راک رخا
 ندک هدادما ءنکوم للا کن یلدا یدا یوم یی ایا

 هنارتسا قلا راودیک یمانغ لان بورتو چ یقرط یدنک یر وتع

 هنوله بودیا مظع ناویدر اشاپ . یدزاهلوا كنجرب مظع کیدلاق لهس

 شيا كش راب زاغ دحرسو املع زو هع و ینمالسالا خشو یضاق

 هرارکسع یکلوا . رایدریو تیام هشیاوب بورتک هنیروضح ییراشهروک
 : رایدتیا خابت ییرارارف هدلوبوش

 . هرسراداد روع شمالشاب هلادجو كنج ندلوا اهد رازماعقاو !رابزافس

 كب ییا نالک هرکوصوب طقف . ردزکقح رس هلج ممانغ لامو ارسا

 ندلایحا زکلوا رسا كزس قرەلوا بولفم ل|مکلظفح یدیابلوا رکسع
 باتو شمردشقبص هرراط یزس راک مدنکن دل وب و . یدیا لکد دعا

 هرافک هدمهو توق هزس مه هحروک یدادما ۰ یدیا نفس یزکناوو

 نالک هرکو سس, نکیدلوا یفلقمو روصتم ادخ دقت ی تو قوس
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 ! ریزو یلتلود نامآ . رلءدالشاب هکنج هدنآ و هتشيا ..۰ شعا یتالتاق

 « كدبا داد هتزادابرفو دادما بوشش یک رضخ هرابزاغ وش رده هتشيا

 نیملاةفرط هبید «شهپا ةلادنعنم تمالعرب هد برحوب هرب »: اشاناه هغد
 یثاب كولب شاب هرک اسع یلتآ درج حالسریو هدیزک ددع كس ییا هرجا

 شوب یرلهداسب یرادقم كيب بودیا رادرس ینیئاکولب نیبح دووانرآ
 ۱ ۱ ی اه کدردرک هادمآ ملا رخ اعد بورد هرات آ
 ااو هنا رک وله بودا سو نهرش تسد

 تان هل هلیا هللامسب س ردبانایب یزمکیدتیک هدادما هنسارح هنوله

 هداب بوتا ندنراتآ رکسعهلح هجشراو هنیرارپ بعص یلایق كنغاطقولروب
 چیه یلتا ردق زوجوا نال هیرو هدنرلهرا شاط یرلتآ . رلیدلوا
 هحنقبح هنشاب غاط . مدیا هدننابم نایراوس وشا هدریقح . رایدعا ندنرات |

 هللا هللا یادص هدقدراو ورابا لپس ندنا . كدروک هدورلبا یرلهداس هله

 نیطاب نمرلهداس و نهرلیلتا هل ناه . كدتيا عانا یتسادص كنقت هليا

 بوروک یزب رافک هنر او هبهدبع نادیم كراکس یکناریج هدنرزوا راق

 ندقلزرسوص رابزاغ مزب . رایدتبا موم بولوا ینوط زوموط هنمرزوا ناه
 عفد یراقلزسوص هجنروک یزب ید رانا اما . رایدیا شلاق لاحمو بات ی

 رازب ناه نکرلردبا كنج بوریو هقرآ هیایقنیبرب .رایدلوب تایح بواوا
 بویوقیآ ید نازق هیوصوب هدنناب كراتامکی و كرلوص رکسع زویشب ید
 ۱۰ ۲ اد نا ها ها هلا یادص ندروغوار هلرکمع زوشب كب
 رافک هجنوروا نوشروق ملیاب رب بویمر, و نادیم هغ زوک هنمشد

 هعرزوا یک نالس شمرودوق نامه یدلک دادما هکیدروک رارقخزود

 یراقدناق بولوب ناج هزات بوروک یلاحوب یخد رکسع یلوا . رایدنود
 . رلیدلىا مر هنسودرا كرفاک بولوپ اهر ه ( هللا هلا ) ید رلنا ندرپ

 ۱۱ ۱ ادم یدجحم روطاص هيوا بولاق هدنسانروا لرکتسع ییا رافک
 تا 2 ردشماعا تقس یاثم كنانع 7 هلو هددح رس لوا . ردنابع

 قارب یاحاخ ددع نو ریس ترد زو یدو ا كس ندنمشد
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 ناماس رادحاس ۰ شعا بیرق یزام حابصرکم . رلیدربق هلبا جساق ینسهلم

 وب نب ؛ زکیدلک زس « مدروتوا بولبق یر تالص یدمش ۰ یدرابوا یب
 ینطصم یلکتو یساغا یرحکب ۰«. مدلبا ریرق هزس هلبا هل سا یهقاو

 هللا اطلس هلوا ربخ » : ربقح . رایدید « ماطاس هلوا ربخ » یسادخیتک اشاب

 . مدعا تارح هنموهفم سعل رەد « هلوسرو )

 هزب ۰ یدیا كناشاب یدنس امدقم بصنمو : ابر ین یایلوا ربقف ریبعت

 ی « ردلکد رنه قمقح هک رب مو ۰ یدا یربنم كن بصنم یراکدرو

 ندیلیرپوک ین- + ردکیدتبا فوخ ندیلیرپوک ییدید « راتروق ندیلیریوک
 . رولوا صالخ < رع ندنسن ز ول اسد ۱ هللا ددو مر راتروق

 یهذمو ناعاو ند یرکندمش زککیدد هلا راغ یهءلق هدندو
 اکا هنسو بصنم ییدلوا بونارکت نکرابقبح هربنم ردد هلا رومعم

 نع رکسع مزب لا هللا و . ردینحهلوا دېش قرهلوا حورح توالوا رسم

 یتسدلجح هلءاشنا اما ررگ بودنا نوخشرب یک یزنخ ءرف نشد هدزوآ

 لقاع یاشاپ هدمکیدید « رولوا محج راد یرارب بورک ندنار عيت نادند

 لوحال « یدلوا 2 ریعل رب هلون هم ورد یخد ۳ : هللا ناحبس » : ردنا

 رانوسلوا حالسرپ ركع هلح « زيت » بوقلاق هغابا وند « هلبالا ةوقالو

 نالوا هدسارح هنوله هللةمظعلا هد « رلنوسروط هدامآ بوالوا لفاغ

 قولروب قرهلوا هدوسآ بولک هشورخو شوح مالسا رکتسع لاه ارد
 . یدما هدهمتنک داره دن رک تا یروط هنراغاط

 نراراشوا درج تازغ هج . یدا همج نوک لوا ادخ تمکح

 بولک قاراشوف - ىدا هلابوط لهس هک كب یوحوک كنهدازکب نا

 هح نوک قوا ! ر زو یهشح ماطاس هرب » بوشود هو تآ

 قان یربق کو لغوا راثاوحو یب یالآ لیعاسا ندک ههروتروو

 ردقوبو یشاب كولب لیعایسا یلغوا دما اب یلهنیتچ « یشایکولب برعو یلغوا
 بولآ مانغ لام ردقوب ندنتلآ یسهعلق تلسا كنيلکیدنو مالسا رکاسع

 بودا وصو هدنسهردو هدنغاط قولرو و هتشا نمشد کف نکں لک
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 هدنسارح هنوله یر تالص حابصرب .  اشاپ دمحا كلم اص یابور
 ربارب رقحو اغا ناتسح یسادختک یلکتو اغا لیلخ یماغا یرحکب هنوله
 هعفاور هحک وب » : کرایدروس اشاب هدزمغیدل وا رضاح هداشا روضح بولق

 كهاكزاع وا اشا دم اديس یهدزعابوب «شعا ینوکهمح رکم .مدروک

 ینآ نکروقوا ییهطخ . مدردبا توالت هبطخ هرکسع هلج بوقیچ هنیربنم
 ربنم « روبلک ی ها نهان رسو هالکو هرز اشاب دما یدیس کمدروک

 یب . ردلکد رنه قمقبج همربنم من ! مردار, ها » بوقیج یراقوب ندننایدرت

 رب هليو ب هسقوب . هللا صالخ ندهمریدلوا بودبا ضرع هریذو یلیریوک
 «همکج ما »:بوقار ینهبطخ ید ن . یدالعا هسد « رلردا دیش 2و هع

 اک ردنا هنس هلاا شنا *رراتروق هللا ندرلن[ :ینس ! ردارب

 بورک هنیدوب راو .همکج ما < زردنا لاح رب یتس بودنا تاقالم هدنسهووا

 لوق هدوا « مديد « لوا هرزوا تسارح و ظفح « هليا رامع هحشوخ رب ینهعلق
 نرد E یرک «ئرک ندربنم هد «كاع ون وا نداعد یر نام » : لردا

 هرب » هدن نامه . یدلوا موج ص قرهلوا رکم رکن بوشود یغاشا یاب

 هلخعل ایاع هسد «مهدیا نفد یریزو یزاغوش بودبا ماع یهطخوش ددم

 هرکوص ندکدند « هتعاطو هلا یوقن ةفرسملا ةنذلا هتضاعلا هو »

 یوشراق وش هک مدروک ینا مدد « نولفاغلااما» هسرب « نورضامااما «

 اط ریزنخ هرف زو کم یدن یلرګز ندرلزاغو یرب ندنغاط قولروب

 هدد ربنمات كرهلو مولوب « مولو یتءاج نالبق زام بونا هارو بولوا
 یرلفاص الصا تعام اما رایدروا شید جاقرب هنتیم كاشاب یدیس ناناب

 ۱۳ قول هرنم وا یراص زس رب ندتسارا هاراتوت + رایداهژون

 . یغناشا ندرنم بوسا ندنریجشز كلوا نس « ماباوا ناه . یدالشاب

 ء مدلیا دایرف ندربم هسد «! رودلوا مایلوا « هربپ » هنر وتو هل راکح

 . كناشاب دمحا یدیس یتسهشال بودیا لتق یوآ قرهلوا جیلق لاد هدنس
 ندکد تا ادا یهعج تالص بودبا مام یهطخ هدن م كلدیوق هنناب یتیم

Eهدمکی دانا نامرف همد « كم ربق یرار زنخ هرف نلک هنجا تعاجح »  

O lA RI 
۳ 
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 ندنسارحګ هنوله به یرلهرح كنیرلهاخ . ردک اب یراماع قیرط حرج

 كنح هد هناح رھ « رد رظان هنس راغاط قولورو و هنا رس ادا لنآ هن وا

 نکیا قوب یرلهطوا یرجیکی هدررش وب ارز . راو یرلکیاد لاغزام نوجما

 . یدراردک بول آ رلربسا هج و راردیا كنج بولکر اقوقصوا هرجماررش رابره
 . یدلوا ناماو نءا لهدا هظفاح یرارو یرلءلااو هنسو ادخ دم

 هم ندنآ ودا ااو رس هت e زس هنف  زل ا ربّقحب

 دما كلم هدمالسا یودرا هدسد یهاکزاع اشاب دمحا یدیس هل نمرلقفر

 سو نراه رش تسد بوراو هلباتاوغآ ناقبج هلامقتسا هزمدنفا اشاب

 . یدید « كدلک افص « كدلك شوخ ! معدق راغراب « مايل وایاه » :هدمکیدتیا
 طاراو بولوا فرشم هلبراتتح فرش كلد بحاص رزووا هب ادخ دم

 هدمظع ناودرب بوریو یرلبوتکمو یترلیما همانحتف كناشاب ىلع یحناغ

 .هلوا كاسم كاع مالوا » اشاب دمحا كلم یزاف هدقدناوا تئارف رلهمانحتف

 صا بوتا یرابوط ییلنامداش یجتف طاراو ندهعلق  كرب و ربخ هرادزد زت

 صا هد « نودلوا یرلاعانود نهش . نوسشدا دیق هلحس یرالاسمد

 راقلناهداش هد رش دار هدنشودرا اا رک هحیک چوا نوک چوا .یدر و

 همانحتف اشاب دعا كل« هدم . یدریاتآ رای وط هراب كس زورو بم بولوا
 هلرلم درون و و هلاتاوعا هله هرلرهش نالوا هدهنسوب تااا ییراتروص

 كنرف شب «جلق کیا « تخر کیا « تآ شب , هسک یا ہریقح بوردنوک
 یدلبا صاخ میدن لوالاک هس بور و تامزاول راسو عملم رتحر و یربسا

 قالفاو نادغش ندنا . ههنردا « هراراصح زاغو ندهسرو اشاب ولتداعسو

 عالف رکا اشاع ورسو ی رنک هنساع طاراو ندا و هنس رلا نع

 قوذ هلا لاح و « یدلبا قیشحش بوروص رر « رر یلاوحا كناصقو

 نکو دک هنصنم هنسو امدقم  بودیا مفع تفایض نوکرب یتح . كلدتا افصو

 هدتناسض و هتشا < اید نش نمدی رع هلا رادهنزخ هدربک هحمکح

 هنواه هدب . یدلبا لابو غاب یزمارا بورید-شیراب یز هلبا رادهنیزخ
 . كدردک هرلاشاع و راکشو دص بونالت | رابه هلبرلولت |



 یمهمانتحایس یلچایلوا ٠

 بورقشف لالز تآ ندنحما ىیرلەراغە یعاش زاق كوو هنور كنهعلف وب

 یسهچراپ زوب هدزوم هام هکرولوا مصا یغالوق كمدآ ندبا عاسا هکراقبج
 . رولم ل قالخ یرلددع درادهام نوک انوک نالوا هدن ول . رد

 هدنسآ کراشعا رهفس نمشن هدنرانک كالا نع و راتاربلا بحاص
 تدابع مه هدنرلبارح الصم « رلهدبا راکشو دص بولک هلموب ناکدنورو

 هکدشا نارج یعاشا شوقو بان بآ وب . راهبلبا افص قوذ مهو

 چوا نوایتاشا ندرهش بود قیرآ « قیرا ینابطاناعو رلتارا بحاص

 .ردراناحط ناب هک زجآ زرظو بهکردراشما یراح هنرانمرکدوص ددع

 هرلهحف و غاب ک هدرلرب قاقارب وطو كلزود هلردیا نایرج یغاشا رلوص
 رپ . ردنا اوراو یس یراناتسو كمشمو ناطعو ندنح هلمح بول وا ےس

 . مظع ضوح رب رشعیف ارشع هدنکوا هراغم یکیدتیا عولط كکاپ نویع

 یرابوبحم عیج لرش و هکردیر كفاشع نافراع عمر ید لوا . ردراو

 ضوحوب « راردبا كلروانش یک یکم ایردیفلاب شوموک بوریک هک اپ ضوحوب
 رللهاک داتسا هاناق شمکح دس هناسا هرزوا ضوح بولوا یخحرات كک اب با

 راشم زاف یک را و سر ص ضاس 7 هشوک راحو رلشع وا بوقح هلرادنک

 تاغ اما راشمایوت زر و ی ودم ءرلشمزاب هللا ثلث طخ یلجو

 هحاس ريقح قموقوا هلا سرود قحا بولوا لکتم یارق هلغاوا یلاع

 : مرات ؛ ردشلوا رسد

 ناسا بر قسم ۱ اتلاف ی اف ىظصم
 نینسلاربخ هللا فءاض مافلا ىلعا هل هللارسپ

AX 

 رهش و . ردراو طوطخ هح ید هال نانوو نہال هدنرف خم راتوب

 ۵ غ بناح ندهلق یلوط كنسارح یغناشا اما « لکد رادلوصحم ردقوا هجرک
 رهش ندشداوا رلارح رومعم لها رازنحو رادلوصحم قانوق جوا

 یرغ ندوص هبراکزور ندنتاحودم . ردفیطل یساوهو تا ردت
 هلغلوا یلاناق الع همسک بونالوا رامریدلاق الصا هدنحا هلرهش . ردقوب یشرپ
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 هله « رد شمزد بیترتلایلع هنیرزوا یدس هماق بوتالقادنوق یرلپوط
 كندح رس هنسو هناخ هح نالوا هدنوب . ردرظان هنسارح هنوله یرلب وط

 چوا هلراکح هناخ ددع زود چوا هدراصح نورد . ردقو هدنسهعلق رب چیه

 . راخیص مدا یعرکی قحا هنجئا . راو ییماح راکتخر و یرابنا یادغب ددع

 دوجوم هدوبف یراناساپ زورو بش «راو یسوق ریمد رب ران هبهلبق كنەعلق
 ید كیاساک رانابساب بوللاح هناخرتهم هدراصح نورد بش یه بولوا

 . ردقو قدنخ هدنناح رب چیه وار

 هرد « ردقلاباق یونجو برع « یسهلبق باح كتاب -- . یثوراو

 یاتحم لاثم هعلق ء انب رکراکددع زو كم « هلحم زوقط هل هدرزوا رلهرتو

 یراهتشو . ردولوتروا هر دنیش هتخن صن كرهاخو . ردراو راوا یاقوفو

 . راشعوف رلکهرید میظع هنیرزوآ كوا یه هيد نوسهمروت وک راکروز راکزور

 . ردولوتروا هلیشاط ناغاباق یراوا یک | رپ ندندود مقع راکزوروب

 برق هب یش راح .ندکخ رب ددع ید . ردیار ۶ جوانوا ههه شواروو

 یوش it دعم ام ریکر اک ( یعماح دما یحاح یلعوا تاقود )

 : ردوش یحران لیزا هدنرزوا

 نیقتلاراد من : یوک خیرات كدح سم ديا فتاه هنماعا كجتربا هلقح فطل

۹۹1 
 هامعست ةنسیف » : یخ رات یهدنرزوا یسوق ( یعماح هلادبع نب دم یهاس)

 د (یماح اشاب هلال ) ٩۷۱ ادع اح "الوقم نکا نامسو یدحا
 یخ را هدنرزوا یموق

 انبلاریخ وب هکمدید نخ رات نوا ملل یداینب اینک
Vo 

 هکت ددع ىلا « ناسص اک ددع ىلا . راو نابلاط e هدعماح چوا

 یعاشا ؛راو ناکد ددع زو چرا هلحو ماحرب قحا هرجا یشراح ناشیورد
 « راو ناراس همشح ددع هڪ هدنحما رهش « راو ناخ مظعرب ۱ و

 : یحرات كن ( یسهمشح ادنبتک نادنخ ) هدسرف یشراح

 روهط بآ یدلوا همش و اب وک كن آ نخ رات یدید برشم هزیک اپ "یشاد



EEAیسهمانتحایس یلجایلوا  

 هطایم هبرغ بناج هن هلراقیفر حالسرپ ددع یللا بوقلاق ندهبصق وب
 انعوغر كيبزوب لراکج یتراتبشخ و فوخ كنبراقوقصوا كيدنوو كرد

 . قدقیچ هنسارح ( هتیوله ) هلا
 مان ناحرتسا ندنرابرپ جنب كنورود -- . هنوله یالاب روش فاصوا

 هدعب بودا السا رتاورخ هرکوص . ردشعا انب هلیمان ( هنوله ) یفوب لارق
 یهعلق كرهمهدیا تموا-قم هبینامع ریشمش هبرض یسلاها هدننامز حاف

 ناخ ماس . ردراشما رارف هنسهعلق تلسا هدنرانک یزفروک كيدنو بوقارب

 راکرخآ هدرهسیا شلآ رایلکیدنو هنب یناروب نکیا هدنحتف رصم لوا

 هتغاحنس سلک بودا حتف هلیسوزاب یو اشاب ورسخ هدننامز ناخ ناملس

 ۰۹ . رد یعاحنس سلک هدنتلابا هتسو هن الاح . ردشمهلا تحت یاب

 یلاکت یمهعلق هراب یتلا شم راس هلیسهعلق سلک راداکیدنو هدرا

 بولاق هدنرایدنک یغاحنس سلک یرب ندنامز لوا بولآ ندنلا اشاب ینطصم
 ,یصاخ كنیکب . ردشلوا یتخت یاب كتراکب لک هدهنواه و هنر كلا

 نا هابرلولهج هرزوا نوناق . ردتماعز 4۸ ۰ رام ۷ رده ( ۱۲۵ )

 - راردک هرفس یراقدلوا رومأم هلکب بولوا یرکسع حاسم ددع كم

 یسیحان « رداضف هلیسهاب ها یللا زو ۰ ردراو یرابشاب یرجو یب یالا
 هطوارب ۰ یساغا یرحکب ندنفرط هناتسا « ردارق ددع شب ناسکس هله

 - خش « ییارفن راراب ددع زو یل! « یزادزد هعلق . ردراو یساغا رایجهج

 بستح « یسشابوص رهش . ردراو یفارشاو نابعا «یفارشالابیقنو مالسالا
 . راو یساغا جارخ ۰ یسثاب رامعم . یرادجایو اغا

 نیلا هدنکنا كنغاط هور انعر ةعلقوب - . هنوله ُهملق نیمزو لاکشا
 . ردسدان د بولوا شماساب هلا هدیشار كنس هدنرزوا اف ینمرف

 اشاپ دمحا كلم هغملاق بولوا بارخ یرلرب ضعب اجاج مایا رورع نکل
 اا مایا هتمرتو مسن دفةسح ندنلالح لام یدنک

 ةورذ ات كنهعلق . یدلیا ان یدس هلا وطرب رظان هبارح هدنکوا هبهعلق

 هلق ندنکسا هدنجما هعلق . یدابا اشنا میظع "لقرب هرزوا اق نیاب هدنسالعا



 یالبای زر وک 4۷
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 ماچو هتحت ددع زوب . ناکد چاقرب ماهرب « عماحرب ددجم اشاپ یلضف هدهبرق
 اریز .ردشمهلیا ماسمو فاعم بودیا اشناو رامعا نیکنس ةناخریقف یغوباق
 هنسو عیهح نوجما كنا . یدرلرولا رارمسا هڪ هنسرپ راراحم هدالبایوت

 یفارطا بونالبا هلبا رکسع كسب نوا هدق البوب ارزو نالوا فرصتم هدتلاب
 . ردا هظفاحم

 كنسورب ۰ یسالباب ناحس كناو « لوکدی وب .  ینالباب زریوک
 وللثم مسرب «قیریآ « هجثوب ۰ لیفرت هدنرزوا . رزکب هنسالباب یناط شیشک

 رب « دولوا یاکرب . ایتوت « نیرز  هشفنب ۰ لنس هلبا هاک ناولا كيب هت
 هدارح وب . ردبا اور تسم یناسنا یتذل . یمعط هکرولوا یلیجو هنشوب

 « یعور راودح ؛ یرلکوک مالسلادبع هدنتر وص ناسنا یی « منص حوریب 9

 كنو هو یور دنوارو بلعث ,قّلاقش « لقاقش ۰ یعور سکر ۰ یعورلنس

 « یتذل كنهراح نوبع یهدرلارو . رولوا لصاح هاکو تایرطع ناولا یلاثما١

 مدآ رب . ردمضاه هداعلاقوف بولوا شمهلوروک هدرب رب چیه یکل راب زود

 ییدب هددحاو نا هستا شون ندنیوص كنوب هدبوسب ینوژوقایو قواط رب.

 هسلردنوک هارو تاباود نالوا فعضو فرح ی مضه یعاعط.

 نت تیاغ ندنتفاطل كنساوهو بآ مدا یب « رولوا زی س یک ضرالاةباد:
 رولوا هدنزو تسرد

 رارشب هلراتروغوب و قاعاقو نمهلوک بودبا ثکم نوک چوا هدالبابوب

 كبوک ناجرتسا ) كردیک هبونج بناجو بودیا رکش هقح بانج كرم
 انب نوجرلکیوک كناولب مان ناحتسا ندنرللارق نیتال . كدلك هن ( یبیهملق
 ردشمهلبا ناریو كردبا حف اشاب دوم هدنرصع حاف . شعا هعلقر شعلوا

 هسچو وش ) هبونج بناج هنب بوک یفوب . ردقوب یش رب هدنجا الصا
 یلغاب « هدنک اخ یغاحنس سلک هداضقرب رادلوصحمو عساو « كدلک هنس ( هبصخ |

 كوچ وکر زسرازاپو وشراج یلناخرب و عماجرب « یلهناخ زوب جوا « یاب |
 یجوز كناعاس همطاف یتح بولوا اناوتو میحش تیاغ یسیلاها اما. ردهصق

 . ردشلوا هدرورپ هدصاخ مرح بولوا قتشم ندهطبر و اشاب فسوب هجوخ



 ادم

 . ردا قیزرتو مدت بوریدنوق رفاسم زو ترد «چوا هدنسهناخ بش يه

 نوک انوک . رولوا باغ مدا هدنجا هکردشلوا كلام هناوضر ٌهقدحو غاب رب
 . هلو یلثم هدهحوفو هدراطصوم هدهنسوب رایدو 4 رولوا یراههک اف رادآ

 « حافت لثم حار حار حار » هکرولوا یجافت نوک انوکو یدومرآ كوبب اما

 یوص لابو یلاب لوغوا كرهشوب . هلوا هدنقح یسالا راصح قآ و رکم یزوس
 . ردح ودع جد

 قتسشم ندراصح قا كلاب كاخ تاذو ( یفاک خبش ترضح ترابز )

 هدفاک لع ادعام ندنفیدلوا كلام هباتش مولع عیج هليا تحایس ترک نولوا

 بولک هراصح قآ وب نوجا محر "هلص یوزرا هنی بولوا رباج نبا ریظن
 ران اور بآ راس همشچ . نایص بتکمو ماحو ناخ « ناشیورد هکن « دجاسم

 هنیرلهبلط هلج یلحم راداوصحم و عساورپ بودا تانسحو تاریخ باسح یو
 مرا غاب . رایدید ( دابا ون ) هنمسا بودیا رام لاثم هبصق هنیراعدق بو
 و یا داو را هو نده ی الاح کردرر لام

 صوص ايل عو هراباتک ربتعم هڪ بوزاب هلاسرو لامر هدنونف هلج قرهلوا

 یتاب هح رش « هحرش كرلنایوقوا هکردشمزاب زکح رش رب هنباتک هیفاک ندوحت
 "ال اثتما هنلبلج یعجرا هده . ردراو ینافلو« جوکو لکشم هبتم وبات . ررا
 كراونار ةقرب هنسهکتو هسردم ییدسا ان بودبا تلحر هبا راد نداق راد

 كرها هننمز ریز ريقح .راتاب هلسهبندب تدیه هرزوا یسهداحس هدنتمز رز

 ماخ ربنعو كسم هرجا ییبرش دہشم الاح . مدروک هلع رخیفم هددود تاذلاب

 « ردروتسم هلبا رافاشراج ضاس ینفک ۰ ردنا رطعم یلاسنا غامد یسوقوق

 هدنرزوا یهارهش كانسهبصق دایآ ون هدنکوا ٌلراصح قا تدامس ٌهناتسا ون
 .هبلع هلاةح ر . ردهاکترابز نوجا نالد بابرا ناکدنورو هدنسآ هلغلوا عقاو

 تایلانیع رب هرجا راغاط نکردک هونج بناج بوقلاق ندراصح قآ هدمب
 اما شما اتب عقرب رو دیفم اشاب دمحا كلم . كدلك هنشاب وص رانساق

 رانامرواو غاط هنب بودبا روبع هدیناروب « ردیسهچراپ زوب شعرا ایوک ینوص
 وب ۰ كدلک هن (یسیرق زریوک ) كردیا رورم حالسرپ بویمتک لفاغ هرجا

  DIE NIE DOE NOEد منا دم ادا سم اد ماتم اش تا نا  WIEسم ادم ادم ۱
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 هلغلوا عقاو هدزاغوبرب فلت كج هلک یرلقوقصوا كرابلکیدنو ارز .رونلاح
 چاق هلغلوا موروچوا لام اغ هاج یفرط بونجو لاش . ردهعلقرب مهم

 اق همسک نیلا هدنفرط یسوق هعلق . لکد مولعم یتیدلوا هدنطبحم مدآ

 نورد . ریایع هشوراو ندارو هکردراو یر, وک هما هرزوا ق چ

 «.یماع راک بولوا یراهات تارف داغ ناک یا هدر ها

 لبس هنناح برغم یروشآ رهن كنهعاقف . ردقو واو راناو هناخهج

 هلغلوا رب یلاقو موروحوا یک لفسا كرد یتا ترد اما ردراو یسهلاوح

 رب هنناج هلبق قجا « زاسلیراو بولیدیا شیوروب ندهلاوح لوا هیهملق وب
 .ناح « راو ید ینجوق نورغوارب .ر ولبجا هشوراو راو یموق ریمد كوس

 . ردلوب یناهن رارنیا هیوص هدهرصاحم
 ریکر اک یاقوف + یناتحت زوب زکس بواوا هلع زک هلج - . یثوراو

 مسساو یلوتروا هتحتو تیمهرک « یلناتسوب . یلنات لکو هشدح ءانب

 فلكم ندنسهل> بولوا یواح ینارحم زکس هلج . ردراو یراهناخ رومعمو
 : یرات . رد ( یعماح ادخیتک ردبح ) یروعمو

 الب ءانو اعم هند تنج غيرات رظن اد نوچ اکا یئدع یدید

۱۰۳۵ 

 ( یسهیکت یرلترمضح یفاک خش ) ندنس-هل> . ردراو ی.هکت ددع چوا
 یفاک خیش « ردراو ینابیص بت. ددع چوا .رددناع هبیولخ قیرط

 : مرات کهدنرزوا یسوق كنناخ كنيراترضح

 « یفاک خیش» : غیرا ردنوچیسان كناخ قاش باوج ردو هناروص ین رات

۱۰۳۱ 
 نکل . ردقوب یناتسدب بولوا یراناکد ددع ناسک هلج « راو یا رب
 یسارو ۰ ردراو ینرامع لک امو ثیدل ارادو هسردم كموحص یفاک خش

 فیطل یساوهو بآ .ردیسهملق دحرس رب تج « ردلکد یک رہشرپ هلیوا
 لصتم هشوراووب . ربلک هلبا رلکوتوک ندنجاغا ماج هرهش یرلوص بواوا

 5 ردراو ندهد ص نادناخ تبحاصو یار 2 ليما « هداز كب رفعج »
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 یعاشا كردبا روبع ندلحو بولک یرب ندنراغاط قولواو كمل هب هسیا
 لوک یخد یر هوهلپ . روشیراق هنمیظع رېن هیوملپ هدنتل ا یسهعلق هس اب
 یشا كنسهعلق هسجاب بولک ندنراغاط یهصق ینقو لاحراوو راصح

 ىلع ینیدشیراق هنبرو رهن یغاشا بوچوا ندای یو هرانم شب یهدنید
 رب مظع رہن کیا هدمب . ردلکد شمروک یش ر, هدورک نوکوب نیمروک
 قالم هسرهن اواص هدیغاشا ندنآ بوک ندنجا هقول انب رهش هدیغاشا بولوا
 هداز جوقلام) : ردیواح یار ددع زوتوا هلم هیوقسا مش . رارولوا

 : ردوش یحرات بولوا ننمو رومعم ندنسهلج ( یعماح كب هاربا
 ع رات دید هک یکه شتفک نانک نیس

 عماوج فرثا مه دحاسم نسحا یذ

 هدهجهدایز ندزو « راو یامحرب « یرلناخ ددعتم « رانابص کم « یرلەکت

 هر دنشو تسهرک یاقوفو یناتحت بولوا ددع كس ییا یرلهناخ .راو یناکد
 بولوا رامدآ یزاغو تالنت یف دهاح یسلاها . ردولوتروا با هتخت
 . ردهداشک هبادک و یاب یرانانتمای ةرفوص

 بناج بوک هليا انعو جر كم ییربن زابرو ندنبرغ بناج هدلرمشوب
 قر لات اضس رد کاخ . هلدلک هنسهعلق (راصح قآ ) دارهدک هونج
 هدم . ىدا (هسجرب ) یمسا كن هعاق وب هوا . ردنسان كیدنو بولوا

 لوا ناخ بت یهعلب لصا هداس شیت بودا التسا یرلاروب حتغاوبا

 هرزوا یرب رحم ناخ نابلس ا دعما حتف اشا ورسخ یزاغ هدنرصع

 . رداضق قلهقآ یللا زوب . ردقلاداو وو هدنکاخ یعاحاس سلک
 ناتسلکنح یمهمیرا بناوج -- ( راصحقآ) هعلق نامزولاکشا شیاتس

 هعلقر ان : شاط هدم لکش هرزوا اق رب ناب . ردنمزر ینامرواو

 اشاب دحا كلم هکردالاب ردق نوشرا رقرق یدق كناودو رد هکردالاب

 روسر اسا نامرون بوک بودبا مر و ریمعت یهعلقوب هلیلام یدنک نمدنفا
 یرادزد كردنا هدامآ راپ وطو رلهناخهج یفوتسم هجا بولوا نکنیهوک

 یسهناخرتهم بش سه بودا شتفو صحفت یارفن ددع زو چواو



 كينوارط ةعلق فاصوا 4
  NDE NIE NYSE NSE NAE VDE NIE NATA HOEیک )  RUANادن لک

 ءاتب رکراک ددع كس ا راو یو دع رب نوا ا 8 ٠۳
 یدب نوا یرلعماح . راو یرانادناخ یلوتروا هردنش یناقوفو یناتحن

 : یحشرات یهدنرزوا ینارح : ( یمءاخ اغا نسح ) :ردنارح

 نینمژلاب فرشاب عماج ۱ هخ رات انل هللا مهلا

 ينوشراب ۍرادی نک. ها تیمش یا
 قرهریدنوق هنراهناخ ینرفاسم بولوا قوح یرلدحاص هطواو یساملع راو
 هرجا رپشو یتح « ردفیطل تا یناوهو بآ . راردبا مارک او مامطا

 نویعوب هکر ديراب تمکح « ردیراج نویع زواحتم یک ندرلغابو ندراغاط
 هر, ردقوچ تیاغ یرلهحفیو غاب . زاقآ یرانوک شدق هدراقآ یرانوک زاب
 یتح . زالوا هدراد هقشاب هکرولوا یدومرآ انوکرب رونلوا داب هلیمان فاصاب

 یدب هقوا رب یره هکرابدرمتک هناد قرق نددومرآ وب هماشاب دمحا كلم

 ۰ یدلک مه رد ناسةط زو چوا ناک زو جوا یدضع . یدلک مه رد

 مولوطرپ بوک یرب یه نامزوا .راردا یثروطهلا تب رش انوکرب یدومرآ وب
 یرارب راکشو دیص ؛ ربریو فیک هرانجا هد وص كنوشروطوب «رولوا لاب
 هنر منی دا ناوراوه بار هدنرزوا یلو كرهش و یتح . ردقوح تاغ

 راهاکمارآ هدنشاب قانباقره یک كنون . راو هاکمارآ و رصقرب شلدیا انب هلبا
 . ردراو

 یسهبصق ریتو كنبرهش كينوارط ۰( اب لیعامما یزاغ ) = . یرات ریز
 . هرس یسدق ( اب مهاربا یزاغ ترایز ) هدنرانک . ردهدن اج

 هنسهبرق ( هجروبوا ) كرهدیک هبرغ بناج هنب بودیا اشا یرهشوب
 رومعم یلعماجرب « نخ زوی شب « یلهجغایو یاب هدا راغاط . كدلك

 ندهظمو لاح بحاص یدنفا دوم یعاما كنیراونا رب عماج . ردهرق

 هنسهبصق ( ینقو هیوقسوا ) بود یک هبرغ بناج هنی نداروب . ردناذ رب
 كنساشاب هتسو « ردقوب هصق كوس ندنو هدنتاصق یعاحنس هنسو . كدلک

 رپ نارو ردد بال نو رد یسشابوص بولوا یصاخ

 یر نابرو . ردرومعم ررشرب شلوا عقاو یالوط هلام ندیونج هدنرانک
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 نکیدتیک هن هعاق هیوله ندارم ءو

 « راوص یشک ۱) كردیک هب رغ بناج بوقیچ هلیا هللامسب ندیارس الوا
 .نایتسرخو ناماس رومعم یلهجغبو غاب « یلهناخ زوب چوا . كدلک هنسهیرف
 تذل كنیرہ یھ .رانیاق هرازغجوص ندرب چاق رب کهدنبرق كیوکوب .ردیبوک
 ا بولوا لپسم تیاغ ىو اما ۰ ردفلتخم یراتستطو
 هکراو یخد ناعرب . ردضباق هبال ا2غ یتبط . راو ید ناعرب ۰ ردهدنتدش

 الم هینرف یخد هرابرج نوک انوکو بلعلاءادو هکرع نالوا هددوحو
 ایزنک | « ردهجشراص یار هکزاو .اهد نیعرب . ردیحیقاب تیاغو عفان هرانالوا

 .ندنسهک رس لکو ندنیوص نوعل بوبوف هرلبروج نوک انوک ییوصوب ارقفاب
 وص یثکا هدءهرلوص رکید هلی وص كنيعوب ۰ ردیشک | ینذل «رارولوب ذیذل

 هراهشبش رب و رح ناراجت هم یرلوصوب ردهدنذل انوکر رب یربیه ۰ رارید
 سوی ) كرهدک هبرغ بناج نداروب . رارروتوک تیالوتیالو بورودلوط
 ا هدنکح یات كتسالتم و . داد هتسهصق ( هجاووا
 چاق رو للاخ ر « ىلەجغبو غاب . یلوتروا هتحو لتمهرک .ددع زو ید

 . نوک یره رف ناتسرامع هب قرهقلاق ندارو . ردقجهصق سماح یلناکد
 . كدلک هنسهعاق ( كىنوارط )

 كلارق مان كينور ود ندنرللارق نتال س . كنوارط هعلق فاصوا

 هدنک اخهتسوب الاح هلغاآ ندنلا كرانمال ینوب دم ناطلس حاف هدعب .ردیسانب
 كنسهعلق . رداضق ها یللا زوو ردقهداووو بولوا یصاخ كنساشاب

 . لهس بولوا یبم هلبا هدیشارت كنس لکشل است هرزوا اق نیطابرب ینیمز
 جاق رب هدراصح نورد « ینارفنو رادزد « یسوقرب هغ بناح « یسهلاوح
 . راو یسهناخهمح یرادقم هافک هلی روا تارق

 ىلاىق « یهو هرد « هدنناح برغ یعاشا كنهعلقو .  یثوراو

 نریش رپ لاثم مرا غاب شلوا عقاو هدنرانک مظع رهن هدربرب یلقاریوطو
 هنیوص هزارو یعاشا ندرهشو بولک ندنراغاط هجرووا رنو . ردهبصق



 ا هنسوب یارس زیکنآریش هم

 هک شمریو یناکرب لاسناو دالوا هلبوا ردق هبهحتراو هنسارقو رهش هللا یراج
 هال اهباغ یاسحص < زمان ند رتا وک هدنراهارهش هلح یه

 اشا ورسخ هدنساتروا كيارس نبش الوا - . یرلهاکتراز كنهتسو

 ورسخ تانسحلاو تارا بحاص ) هدونغ هدنجما راونارپ هقرب لصتم هنعماح

 لج هززوا س نمر هشوک راج هرزوا یسایلع ٌهبتع كنسالعم باب : (اشاج
 : ردییزاب عدا وش هلیا طخ

 مو لک هيلع دجالاةجر  هضرات اعدلاب یعاد لاق
۹4۸ 

 قتشم ندنرتخا هزیکاپ رتخد كنيلو دیزیب ناطلس ریبدت فصآ رزووب
 یسلاو یدحرس هنسوب لماک هنس چوا زوتوا بولوا رمعم یلخ قرهلوا
 الاح . یدشمتا حتف هعلق هراب شمن زو هلیا رہق ندنلا رایلکیدنو . یدلوا

 زواجتم یزو جوا : یرامناع رواق همج ددع ر قرف ر
 در هرجا مرح هدنلوص كەماح یرلکراس شعن تاذلاب . ردراو یاقوا

 هصماح نیدحوم حیح «راتاب قرهلوا رهظم هبیاع ردق هدنجما یلاع یهق

 . هلع هللاةمحر . رلرع بودا توالت هحاف رر هنحور هثدقح بووک

 تراز ) هرجا هق رب روتسم هليا نوکلین صاصر هنب لصتم هنسهبق كنيزاغوب ۰
 : یحرات یهدنرزوا یمومق ؛ ( اشاب دارم یزاغ

 تلخر یدتا ندایند هکن وج دار ريم

 تحر هدا نا ۽ يديد یدتشیا هک مک
5 

 هدنسهحاس یهاح اشاب ورسخ ( یدنفا ینطصم نالعوا یلوملا تراز )»

 ۲ لوو

 اشاب دحا كلم ندکدتا اشاعو ريس ناکمالا ردق ىلع یرہش و

 هنس و بوشالعادو هليا ناعا راسو اغا مهاربا یراص یملسم كزمدنفا

 . كدتك هنمدنفا اشاب دحا كلم نالو هدنسهظفاحمیسهعلق هنوله ندنیارس
— O Se 
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 نوروا وغدو یضیوقو ريش نرد وق وود نو روق هکوک

 نلب یداک | ناتا هروماح ولاق روماح یلوص ودوو

 ردهقسوغ یرب « ردهقناب یر کاکدروایخد مه یدآ دكزاق
 ناود ینلاب ردلماح یاد كنانروط یدآ لاردژا یرا

 تاج رهمو تاذقولرق هنیچرکوح مه ید بولغ
 ناناب بولوغ و نالوا تنونوا زکد هرومو رکال یک

 هکمهجرتسا هدرتی وار هست یرپ یدوفت قانو تاب هکن
 ناصآ یهروب نقاب هنیرک یشک یجلق تیک زایلوا

 ور سا یاس هتصرا یوو و ارم کنارش هم

 ناتسغادو ناتسجروک هلبا مج ۰ یارس قآ هدیلوطانا : ردراو رارهش

 لدرا رم نا ندقدنلوا روع یسارجح تاهبه  یارس هبات دنسههانم

 هراسو یارس هژیو هدا مور « یارس رهش هدوقصم راد الاح هدنرانک

 رهش رب نادابآ و نیزمو رومعم ندنسهلج كرانوب یارس هنسوب وب اما
 نابرج ناور بآ باسحو دح ی ااو رز قرش . ردناتسکنس

 هلرلهحغب ددعتم یللثم ناوضر هه دح كشمو ناتسلک لک ینفرط یه كردا .

 هرجا رهش بولوا هدقلوا یمایرد مدآ هنوک ندنوک ادخ دح . ردشعهزبس

 ییرانویوق الباب كيب قرق هدنشاب هنس « ريالزاغوب نویوق كب کیا هجوب
 4 یحف كس زو هرک هڪ . راردبا همرردصاب بودوروق رک

 همردصا بودا څذ یرلرغص كم ه> و راردبا هرومالص یسوشروط

 ندندوس یک یراص یعیف كس زوب ها یآ چوا هدنمسوم راہب .راردبا

 . رینبب كك | كيب زوب یتا | هلیرتفد اغا بستح موب رہ .راردبا رینپو اقنوروص

 مدآ رونوا لوانت تمعن هبتموب ءردقوب ییاسح كرل هراپنان نشیپ هدرلوا
 ناعرنو ماس هدتعاحشو تبالعو تاهم یراناسنا .ردمظعم رهش رب یسایرد .

 یلابا هنسوب و هرتینف . یرکا ۰ نید و یتح بولوا راردام تفص
 هنسو راد زاغ لہ هدن رل هعلق دح رس ددع شعلا رو یدب هلمح هدنرل دح رس

 لاتفو برحو لادحو كنج هلیرانمشد كفرط یه شو زور هردندحرس.

 بانج "یرواب یتح بولو لسانت ترفو بولوا رمعم تباغ یتاخ « رلردیا» ۔



 ۳۹£ لاها تاحالطصاو هصوصخ هحهل

 ۰ ردکع د اشا لداع هکرلر د » اشا یلەتسح » . یدد

 .قانشو اتو هنسلا هنموق رایدو -- یرلناسل كنموق تاورخو قانشو

 ړک اقح . رردبا ظخ هداز اهد هسلبند « یونسو » هرانو طقف . رارید

 هنناسل نال یراناسل . ردرامدا سانش ردقو لا یراودنکو ى

 : زکحهدبا له هذبنرب ندناسلو هسلبا مالک موظنمو روئم هتشا « ردنقاب

 . یرلباسح یهدنلحم ارشو عب

 « مدس ۰ سش ۰ با « ی ربح CE «اود وند
 ف

 E 1 ° ج ۳ ۲ ۱

 ۰ تسد تسود مسوا

۸ ۹ ۱۰ 

 هنباتک ( یدهاش ) كنیسراف یرلرعاش ۰ یرافراع كنبرهش یارس هنسوب وب
 هکر د راشمزا یاتک تغارب موظنم هرزوا یال هنسو هرزوا قلوا وا
 : یدنلوا لق هارو یرح يا

 تالعاف نزورد

 ردناج ( هشود ) یئدحو ( ونیدب ) مهردرب ( ودب ) « یرکت ( غو )
 .( قورت ) ردکل ردمدا (قیوج )

 « تنج (یار) ۰( اسهنب ) هدءهراکوک یدلوا ( لکنآ ) هتشرف مه
 . یتنح كعد یدلوا ( تن یار)

 .(روقسیو) لو( توب )ردزآ ( غاژ) ردزوط ( ءارپ) .ردزق ( هموم )
 . یری محو قالا (هرین ) كسکوب

 ناعام نرو رد زا رګ

 ناناص یللاب ابر هفلاب اعا هدەلا اما همخ

 .ناناص لکو غزو یخاد غود هحرو یدید برد یاک |

 ارو رایدد هنجاغا ماح هروغ رایدید هغاد مه یخاد

 نب لوروا نک ینلقص یخد هروصو
 تاواصو ید قساش یدهکمتک ید هز یدیرولش

 نک نال یدید مه هوروم هخوص رب هکملشا ید د



 یسهمانتحایس یلجایل وا 4۳۸

3ER 

 فا ندنعالا یا یدوا « رولوا ندموزوا یک ثلثم رد هناضمر عون

 فال ر روت هتدانع رولو هدرلماما املا لات كنهناضمرو نکل
 .ردهورکمو روفنم هحنقلخ رهشوب «ردتکن نجما ینارش لصا اما .ردبرش

 هکراو یرلهقدح لاثم نانج غاب كس یتلا مرکب س . یرلهریسمو غاب
 ء راضوح .هتسارآ هلراهر وصقم نوک انوک « ردا نایرج راناوح بآ هدنربیه

 هاک حرفم هدنرانک یربن هقحالم . ردرامرا غاب شلوا هتسارپپ هلرلناورداش
 طوک رب هدنو ( ینوررق یسهرمسم كجك ) یراقو ندنا . هناخیولوم

 ره ) ۰ زامایوط ندنسهع ناسنا هکرولوا موز وا ددل . نوک لمل « راد نآ

 .همیخ یعارم بابرا كنبرهش یارمس هلج هدن رانک رهن وب ( یسهریسم یارس
 -هماد یراقلا الا سلک هقوا ررب یر یه بودا ٹک ٠ هل راهاکرخو

 . راردبا شونو شیعو لوانت كردیا باک ذیذل بوروشود
 .كاخ كراد یربغ هکردراو نداصم هنوک زوقط هدنلاباو .  ینداعم

 .هنجرخ یلصاح هدهسیدا راو یئدعم نوتلا هدنراد هتسو . زاملوب هدنک اب

 .هنوکرب هدنسهعلق هج هرس . ردشمردناباق اشاب داهرف ندنکیدغا تیافک

 .سیق روس یهدنب رق كينالسو هدنسهصق هدروبرون هکراقیج صلاخ میس

 :امزرخ » دوخاب رول رجح « زامقیچ رابملاصلاخ هضف رب هلبوب هلیب هدنرهش
 .ثكس یک كنرف هکروناو ید دروجالرخ .روللو هدرابدو ید « یئاط

 ودا راو ید ساح صااخ ء راو ید یلدعم نوشروق .ردنولرازهو كنر

 .هعوق ردفوح تاغ نا تم دیدح . ردلرامط نوسلا یسرجاو ردان

 . راقح ریمد ساقو دع هدن رلعاط

 .مامط یرلکدسب حاصر الوا .  یلاها تاحالطصاو هصوصخم هحهل

 و یتح . رد ومعم طفل وب 7 5 یناعع اما . رار د ( هقحور ) هروطف

 موز, یلچ ابلوا » : کی دید بولک حابصلایلع هریقحوب تراشب یجاح نوک
 .اکس « ےمروت هزب ینس « رودامت موزوا « رایدتک همام راناشد یلهطوا

 : ههدساف راکفا نوک انوک بوشاش ریقح هنیرزوا زوسوب «. مءریدبب هقچور
 ۰« ۰ رارید هماعط یت | هوهق هقجور هدرادد موزب » تراشب یجاح هدمغیدراو



 4۳۷ یالوصحم و تابوبح

 یه زر « ردبرابزاغ دحرس یسهقرفرب كنقلخ — . ییاها راکو بسک
 لها هدیمسقر بواوا فارصو فاتبسا لها .قتسر را ٠ له

 لیصحت یربم لام بولی زا ناکس هرلاغاو هرلاشاب هدیلاها كولبرب . ردتراجم
 . لرد ۲

 یادش رادهناد هلغلوا قوج یشاط « یعاط - . یالوصحمو تابوح

 ء هلم « ریعش « هارق « یراد هدنک اخ یارس اما ریلک ندکسیهو حالوا

 هکدولوا کسک | ذیل یک لاب انوکرب ۰ رتیب تابن مان هنیدله ۰ دوخت . كم
 هدا رزارا لک عام ها ای زاماوط هلبا كم مدا

 . رولوا قوج هدیرادواحو فالو .رولوا یک شاط یعونص
 «نوشز ۰ صع « داشمش رونص ؛ ورس - ۰ یسرمنم راحشا

 كنامروخ هدنسابرد بل كراتسومو كسه اما ردقوب یراجاغآ یک منوروط

 . روللوب هویم یریغ-
 هک یهروچ هقچور « ینوموص ناال ضایو صاخ .  یالوک ام

 قامبق « یهروب قوواط -ردکروچ یلغاب عونرب ریثی قرهلوا یلآ ءوهق
 نویوق شموروق هدنتسوا ینودوا هشيم «یرلابروچ یلتوا نوک انوک .یساولق
 یرینب اقتوروص « یسوشروط هنا ینمب اقصوق « یسینحم یمامریدصاپ ریفصو
 . ردح ودم

 هناخ یولوم « یوزوا هخروج شوخ ندتارم ذم س . ینابورشمو تارمث۰

 هننابورمشم . ردرومشم ییراو یمالا یدومرآ زاصاب هرب « یسهنشو ۰ یزاربک
 لی ندیم یک ییف كس زو هرک هڪ هرجا رهشو هدرا لوا : هحنلک

 « یف هدرازاب و وشراح بودا یوص ربندب ینعل ین وص اه ور وص یآ جوا

 یراور كنر بودیا لہسم یبراتعییط كقلخ هلج وصوب ۰ راراناص یعیف
 بودا امغب یتساقتوروص كنهدیا ندندوس یک یراص اما . رولوا را

 یدوس یک یراص امکح لوق ید هدرارااد یربغ هک اقح . راردیا شون
 یرابش ېک غلبو ادوس « ارفص نالوا هددوجو و زدبش و هدئمأبا راهم

 رب اما ۰ ریریو فک یخد ینوص لب ۰ یسهیلدرخ « ینوص بانشو . ردیا وح
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 .ندهقوح لشیو یمرف هل یسهشاط ان هدرشو . ردناورخ هدیعوح

 هدنراشاب « رار رک كيدا جب او جوباپ یراص هنب راقابا بویک راسابل نوک انوک
 .هایس هلا كاتسوا دلو ضاس هرزوا راهقات اسدو هبقا شورت تمق یذ

 ردرلرنهو تفع لها هکنوج «ردردنا یرلهمزک هدهرشط اما « رارک هج .

 نوزاحو لاح لها هطم بقانم .  .یدع) یهلا یزاح الوا

 و شوه مو تسر اللا یهلا يشع بولوا ناوتان ریرب : ( ییاچ
 رهاظ یسهلاع تامارکك یب هجن . رده میک ز ونکو زومر بصاص ۰ شوهب
 .هرازاپو وشراج یلج یدبع نوکر ب نکیا هداروا ریقح . ردشملوا یهابو

 اهروو هرب  اهروط هرب . ودلوط هرارخ هرب « ردلاق هرب » باوریک ۰
 ۔ءاروط اتوط اصداب ابحا «هریق .یاو یارس یدتک هر ! اههمروط ءاهرودنوس

 رب هدنسوشراح راحازق هحیک لوا ار تم یدرزک بودا دایرف هسد

 .دمحا كلم هرکوص نوک اقرب . یدقاب رانادناخو ناکد كسب ها بولوا قیرح

 هراب « هراب ندنفرط قلخ هلغملو هدشبا یعرشان یسشابوص كنمدنفااشاب

 یدریق بوسک بوصآ ینسهلج كرانانلوب هدلنقوا ید اشاب « یدادیا .

 یدلوا دیش یا دىم یدلوا یا هتشاا» یلح یدسع نوک ترا «۰

 هلبتف ۰ هلق یرالاقص یراق هک یدا ناح اونی هيوا . یدرزک هد

 ا هایم راز یراقام هغ اهد < یدل وا ۱۱ ۱
 حالص مات ردن وتاخر ه ودحم ی >اص لالح . فد تحاص یدو ) نداق

 یدرزگ کیا . مصا بولوا راک زیهرپ یحاص لاح .
 .پرص « ردقوب یرلرتسانم یلکاح ؛ ردکوجوک به - ۰ یرلاسلک

 .هدرلریدوب ید رامورو كنرف « ردرومعم یرلرید كنیرانایتسرخ نیتالو

 راو یرلوغانسرب كرابدوم . راردیا نیا ۰ _
 -هتخوس هلا ناکدنورو هدننآ هدر یدب هدنارس رهش س . یرلترامع

 قراع داهرف هحوق : ردزاو را هفایضل ازاد ردنا ماعط لدب هترواحمو «.

 .نامس ترا هلوصو -- ۰ یتراح اشاب دمحم هجوق « ینرامع اشاب ورمسخ

 ی اساس ااا ینا رام



 to} هنس ون لاجر یامءا
 ادتمت

 هکرطایلعب ۰ ردراشعدیا یوخ ی ( هللابیبح بساکلا ) یتاخ عی اریز
 همدآ ناتلفافک هلا تفرعم ر هتلا « رلنموس الصا یرامدآ زستفرعم نالوا

 تلخ ۰ راربربو ید تاکذ هرامدآ لاک لهاو مالک لها بودا تاخر

 . راردیا ماکت هجراغلبو تاورخ « نبنال « برص < هکروت « هقانشوب
 هنمسا دم هلا ففخحم یاسا یقلخ رادو -- . هتسوب لاحر یاسا

 هس ونو اا میهاربا واش هناعش .وحا هدجا ءوحم

 . رارید ولع هیلع .ومر هناضمر ءولس هناملس ءوسح هنسح « وسح
 وووج « هداز یفال  هداز ییصوق ۰ هداز بلق « هداز بول ید یراسقل

 . زدیک هداز وشد « هداز قانو هداز,

 ؛ داریوه « وفاس « وروپ « لول ۰ مرخ -- . یسیماسا كنيراهلوک
 و اه فا

 یرنابعا « ردناوارف تیاغ یراراک و نابعا س . یرلسابا كنانزودیم

 هداتش تقو . راریک كروک رومس هلبا شوتنوق هیاصو هجارف هقوچ هیاص هلم
 ناتفخ سلطا هليا کروک زاغوب کتو یسهفان کلت لوبقم یزمرق كنهنسوب
 یراص ایارس یراجوب اب . ردتمیق یب سلطاو هقوج هدرابد وب اریز . ړلریک
 ءراراراص دنلود الطم یرازه بولوا یراکنخ هشاب ندشاب یراراتسدو ۰

 راتفر هلبا راجوباب یدانق < رلریک هقوح كركسا كلذک رانالوا لااطسو .
 یدا . رارک یکروک یزوف لوقم هابس كکیدنوو رود هدنمابا اتش بودا

 : راریک قاباق ليش یدحرس هنیراشاب یرله بوک رلهقوچ هنب یتاخ هباپ
 < راردلاح بحاص هدر لها هدنسهجرد هبودع هعلار ها یسهلوقم اسا .

 لج اک بولوا اشک ءدلادتعا .فطاو لاخ نسح نقل ا

 یرارتخا هز اب رخو . ردنونکمرد یرابشیدو عیدب یرانابو نوزوم-

 با . راردهتفکشان ةجنغ اسآ مرد زونه بولوا رک ابو راکزیه رپ هیغلاةیاف

 كنیرانیداق . ردشمهمتیشیا یرازوس دو درف رب چیه ادعام ندنرادجو »

 . یناه ما ءاوح . اه میر « هیضم ۰ هیضار هح اس « هحاص : یسماسا

 بولوا یراهماسب راغابو برص ایرنک | یرابراوج . ردهراسو هردان .
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 0 ارس اوت راطخو هار هج .رلرتآ

 رسا هنرانودوا قرهفاب هرلکترک بولک یرابحاص نودوا هحدبا رارف

 بوبوق هنجما نامص یزوو راق هدرهشوب هدرب . رلرروتوک هنبراوا بوقاط
 یرازو یک رولب هدنراح تدش كزو هام هدعب « راردا ظفح هدرانزخم

 هدرېش ون هدرب ۰ راراپاب باشوخ یلزون قرهوق هنباشوخ هنشو بوراقیج
 ناتو. با لخ ا . ردردات بیک ندتشیداوا ردا تا ناحبص
 یدک هسد « رولوا یفورصم ها رب كتسدک ر » هلغلوا یسهفاط رام

 < راهرو هرابنات هدبولآ هنشاب هرفص ییدک ھن رل هستند. رل هلا

 ناحص هللا یس « یرو » بودا رازا راک هجا ماعط یدکر ا

 . راراووق بوکوس « بوکود ینیدک وید «ردشمنا قلخ نوجا قمالوا

 بوذا تمذم هدنسهئتسم یدک وب یرایلیارس هنسوب یتاخ هقول انب یتح
 ثبدح ( ناعالانم ةرهلابح ) ندنراتناندو تسخ یتاخ یاربس » کرار د

 ندهرک رب هدنوک یراجت . رلنعهلسب یدک هدنراوا بویالوا لماع هلیف رش.

 هب یدک یلها نکربب ماعط یلیاربس هنسوب رب هرکرب . راز ماعط یربغ
 هک لاټحا اما ۰۰۰ ردشماشو یناها فب رح نوحکیدرب و كما هحرایرب

 رغ او یخ يارس ی ارز ؛ هوا تققج یقالخ رازوسوب
 . مدلو تسود بیرضو

 كنقلخ ندنیدلوا فطل یساوهو بآ - . یلاها لاکشاو یورو كنر

 ردرلالبا یسهععرا باوج كرش ارز « ردهرزوا ترمه یرلور كلر

 هح یتحو ناحهدنز یسلاها نوحکنا . ردناوارف یرلوص تایح باو

 رم «شع یوق < شمتیک یه بولوا لاوزو رمعمو نسم یلاجر كسب

 كاب یسهلج اما . رارولوا شلاق ندتبحاصمو عاج . شمت هشم یبایم

 هلمح هکردرلهسمک یر ندشغولغو عرو بحاص «دحوم « نمؤم .داقتعا

 یرلکدتشایاذا نکراباصها هدنسوشراح ءرلردنلصم ادکو یاب < رکورفص

 « زامایاق هلس ین راناکد بوقارب هدنادبم یا بود « ! ممللا كيبل »یک

 لا تا موم ندنالص یادا اردک هعماح هورک هو"



z۳ هنسو مظع ریش 

  DDE DIE DI DI DIE DIK BIE DDE DIE HOE DOC DIE HSE HSEهک هک  DIKهک  AL HSE DDEرم

 . یراپارسنابراک لاثم تنم ی هناخ هدرب چوا -- ۰ یراذاخو یارسنابراک

 1 ع چوا یعرکی < رولوا رفاسم یسح ناکدنورو هدشیآ « راو

 .یجاح هدا یشراح هلم زا ء ردراو یرلناخ لات هعاق « ن .رومعمو

 . ردر ومشم ( یناخ رترت یحاح ) ۰( یناخ ریشب
 رب یراباوب هکردراو یراهطوا راکپ ددع زکس .  یرلهطوا راکپ

 هحکر . ردرارب طوضم تیاف « رازاعوق هراهلاکدو هجا لیفک ندمدآ
 افاد یش ؛ راراغوق ندناخ نوک یسهترا یاو هدممشط زسنذا ندنو

 . رازمربو اضر هناقیچ بورک بودیا دس ییراوق
 . یراناکد لاثم نسح رازاب ددع ناک كس هل - . یاتسدی و وشراح

 بولوا شعلوا انب هرزوا برتو نررمش تیاغ یسوشراع اما « ردراو

 رکراک یرارزوا نکل « ردیلوتروا تاق « تاق یک یرهش هسورو بلح
 .مرردلاقو كاپ یراهارہش . ردرلروتسم هلا رلکررد نيلاق ایارس ؛ ردلکد

 « دنسو دنه عیج . ردراو یناتسدب هدرا رکر اکو نرش بولوا یلهشود

 . هرود ىح . رونآاوب یک تمیق ی هداروب یراعاتتم هجوهلو محو تع

 « هرداز هلفلوا نقاب قانوق رشکناو رجوا هرېشوب كيدنو وب « كيدنو

 .سانجا سابقو دحی هلیراریکراپ روموق هدنوک ییا هرهشوب تلسا .كينهش
 . رواناص بولک رلهردان یاراغو هرخاف یالاکو هششاو ساب ندهدعتم

 . ردرانادابآ هله یرازاب رابحتازق « یرازاب رلزانغ « یسوشراج رلبجهقوج

 ۰ ردراو راب وق رسج ددع ید هدنرزوا یر هقحالم .  یرابربوک

 « ردایوط تیاف هدهسیا یربوک رب قاجلا ( یسیرپوک راکنخ ) : هلم زا
 : یحشرات ( یبربوک ناسح یحاح ) . ردعدآ یللا زو يا یوط

 ماع یدلق نیسح یجاح یییریوک ینخرات یدید فتاه كجروک

 ,مظع ردنبرب هرزوا یر هقجالم هدنبرق هناخیولوم یراقوب ندرارسجوب
 هوڪ یهدنشاب هقجالم رهن یرانسک نودوا میج كرهش و هکردراو
 سکه « راردیا نودوا بوسک یرلاجنم تخرد ندرانامروا یهدرانوتسب

 -هنبرهن هقجالم كردیا ناشن بوسک كيترک كیسک انوک ررب هنودوا یراکدسک



 یس همانتح ایس یلحامل وا ۶۰.۳۳

 ردافلادبع ) ۰( یسهکت خش رفاسم ) . رازاب یزاب لزوک تباغ ینامصم
 ..( یسهکت یدنفا مهاربا ینیرش )۰ (یسکت ینولخ ) « ( یسهکت ینالیک

 راناور نآ راس و هداز ندنوا زو هرجا رهش و -- . یراهمشح

 یا ردهدهعا نابرج 17 1 لسسلس ناه . ردقوب یر هل ول اللصا هکردراو

 بآ بوک راکیپ ناک ندنفرط ءرق لبج اما . ردقوچ هدیرلرص ندیا نایرج
 شعلا كسب هرجا رهش هرزوا یرالوق كتیرلفراع هنسوب یارمس رهش . ردنابح
 . یوارلایاع ةدهعلا « ردراو راقاماق فطل هلا نوع ددع

 هنقذع الب رک تشد نادیهش دلع ددع زو چوا - ۰ یراهناخ لیس

 ورسخ هاشاب داهرف :هدنجا رازایو وشراح یسیرثک | .راو ناشطع ٌهناخ لیمس

 فاکم كهوحوو نابعا راس هليا كب یسع یزاغ ءاشاب دارم «اشاب
 . ردراو یرالدس

 رز لا ا ناها یدنسهووا تنم ریش یارو س , راهنا مدمرد

 كردبا نایرج بولوا عج ندنراغاط هرقومو هسوعحامو ندنرلالباب انود

 یارس یعاشا تعاس ییا بودا روبع ندنتلا یرسح راکنخ هدنجما رهش

 ءهجیلنوف هدیونجو هلق بناح یدیرون یاربم . ریشیراق هنر یارس
 . ریشی راق هباواص رهن هدیغاشآ بولک یرب ندنراغاط كسره « كلهس « هتل

 رلوص ضمب هداتش ماا « راو یرلو وقوص ددع زو یدب : یراویوقوص
 .بولوا تعیبط مک اح یسیلاها هتسوب + راردبا لامعتسا یرلوبوق وب هلغکوط

 . رارجما یراوص وبوقوب هيد « رذعفا «یرانوک شق

 ریز كرهشوب .راو یرانامرکدوص ددعیتل | شم زو. . یرلبایسآ
  ییرانمرکد نارودلا عرس بودیا نایرج هنیرب یرب راوص یهدنسالابو
 قفد بود وا دک یدنک یعدنک هلک یللا هدهجک رب ؛ رار ربدن ود

 . ردررقم یرلنمرکد هرزوا هارهشیه ۰ ردیا قیر
 .ندنسهلج یعاح راکنخ : راو یساشکلد ماج ددع شب .  یراماج

 ارز ءراو یراماح نادناخ هدردق فک زو ىلا . ردات شوخو انشور

 + ردررقم ما فلکم ررب هدنرلهناخ راک ابعا هله . ردررقم ابوص هدهناخیه
 . ردشما اضص بورک هتیرامامج نادناخ هت یخد ریةح



 4۳١ هنسوب مظع ربش
 اهانت

 « ییهرانم لرش یارک رک تعاطو تداىع بوللوت هدنحا راتو

 . ردرلعماح نت نم ىلج رات

 كنیرلهسردم .ردراو یرارسفمو یسردم قوجرب -. یراسیردتلاراد

 یهدنرزوا هکرد ( یسهسردم اشاب ورسخ یزاغ ) ینلکمو نم ندنسهلح

 : ردوش را

 نیلم اکلاراد راربالا عم هخرات یف برلاضیف لاق

۹۷۵ 

 تعاج ندرلنوب . ردراو یرلهعقبو دجاسم ددع زو .  یرلدجسم
 : یحرات ( یسهعقب نامع یجح ) هدنشاب یسروک راکنخ نالوا ولع هلبا هرثک

 نیل اطلا راد هل ةبسح انبلا اذه یدق ناثع یجاح ۱

 نيلم اکلاتیب نافرع لرنم ةنجلا ىف هل لاري
 نب دعاقلا نیل اطل ةعقب ینلا ديع هل اخرات لاق

 هعس تئارقو ظفح نآرق ترضح هدلم زکس هلج س. یرلارقلارد:

 لیلاع تاقط ٌاصوصخ . ردزآ ینارق ظفاح اما . رونلوا توالت هنیرزوا

 . راو رلارقلاخیش هدنرلعماح ولوا نکل .ردقو رلارفلاراد ییظع فاقواوب

  هدنعماح دکن ۽ راز تد ع هدر نوا س . یرلث جل اراد

 یسح هدرارب هو هدکب یسع هليا اشاپ ىلع هجوقو هبورسخ .هیداهرف
 ردشماعلوا ان ث دج اراد یه صوصخ نکل « ردراو رلثدحم خش

 « راو یسهسرتل ارادو بک هدر ا رو - . لافطا تکه

 یه . رد «انتملع امالا ال لعالا واق» : یم رت كن ( یتکم هاجس یحاح )ر

 .راربریو باوئا ندفقو بناح هنیراببصدیشر « بیجت .راو یکم رر, كعماج
 یولوم ) « راو یناشورد هکهتکت ددع ید قو . یرهکب

 هناخعامس بولوا هدنیمز راسآ تشه غاب . هدنرانک یرهن هقجالم ( یسهکت
 ترا ؛ یللفحم ناب رطم یلهرخ ارقف ددع ناسکس « شع « لنادیمو

 فراعم بارا یش هکردیور نیدلالالج کت فقو رب یماصطالاراد
 طاطخ شورد یسشا نزن . ردناد رب هوعدلا باحتسم ندراشیورد



 یمهمانتحایس یلجابلوا 1:۳۰

 [ سمنان اتم ادم قصاص DIE DIE NOE BVE دما شک اف ات ماش کمان مشت

 هدنسیدب شع ؛ راو یدیاسعم بارحم ید شعب زوب - . یرلعماج
 رصتخ « دضم ( یعماح اشاب ناطلس ) هدهعلق یراقو الوا : رونلق یزاع هع

 2۱ نب شروو ا ا یعایشا . ددعماح داوجوکز

 : ردوش یحرات يهدنرزوا یسوق هکردنشور عماحرب روتسم

 نیدیآهلاراد داهزل من  انیلا اذه كب داهرف یبدق
 نيل املا بر هللا ةبسح هخرات انل هللا بهوا

Aa ث" 
 : ( یماح اشا ورسخ ) هدلحم نالوا یسهلف تعاس . هدنسانروا كرش

 : ىجا

 نيدماحلاراد راربالامم هخرات انل هلا مهلا
۹۳۷ 

 هدنلحم ماحدزا كرهش ارز .ردلامالام هلباهربثک تعاح بش زور عماجوب

 ناماس یسیناب «ردعدق دبعم یینوشروفو یلباق هلحو یلهرانم رب بولوا عقاو
 ۰ ردعماحر یلتاحور شلدا اس ندنلام !نغ بولوا ندنسایما یرود ناخ

 هنتسوپ هبه رک تعامح ندفقو بناح یسلوتم ندنغیدلوا یوق تاغ یاقوا

 راوص هلرانازاق لوس ردق یرانازاف ترامع هدنساتش تدش و ڭنىرايد

 ء ررر دتا نایرج وص یصیا اسآ لی دلس ندراقولصوم یننح هل بودااق

 تاریلا بحاص هکدتیا بدابع بودیا ءوضو دیدجت هدن | تالص لها عیج
 .ددراو راقولصوم بامرک هبوب هدرلعماحجاقرب .راردبا رلاعدریخ هیاشایو مسخ

 : یجب كن ( یعماج اشاپ یلع یزاغ)
 نيل اعلا بر هلل ةبنسح ی اشا لع یزاغ ترض

 نقد اصلاراد نافرعلادحسم  هلثم ماقم ایندلاق سیل
 نیش املاراد داه زلا عم هرات ان هلا مهلا

.۹ 
 : ىح رات ( ییهاح اشاب اسع )

 نیمش لا نیدعاقلل قیاس ی دم كي یسع نا

 نیلئاسلاریما ایندلاقوهو اخسو لدعب ًافوصوم ناک
 نیفر اعلاراد نایعالادبعم ىماجلا اذهل ارات لبق

۹ 



 هنسو ماظعربش تارامع ۰:۳۹

  BIE DIE BIE DIE DIE DDE DDE BIE DDE DIE DYE BIE NDE BIEBERیک نایک ۱ BIE DIE DIEا9ک ۱ صک

 كنرادرتفد تماعز ۰۰(۰ ) صاخ كنسادختك رتفد ۰ ( 7)6

 «یسادختک راشواح « ینیما رتفد هرزوا نوناق ۰ ردهغآ (۱۵۳۳۰) صاخ

 یرح < یدک یالا . زدراو ینما رهشو « یناک راشواح ۰ ینما راشواح

 هل را ولهبح هرزوا نوناق ندراعو تماعز داناو ۰ راو یسشاب زو ۰ یسشاب

 یرکسع كم چوا روا اح ید كنساشاب «رولوا م كس نوا

 عالف ددع (۱۷۷۳) ینیدلوا یوتحم كتلابا هتسوب ود زار واف هرفس بولوا

 ندنرادرتفد لام یسهلح .راو یرکسع دودعمكم کیا نوا هلح كنمظع

 .ردالنم هلا ها زوب شب یعرش کاح .رلریل | ییرهفیظوو هفولع نیعم
 هجورب هسیا هتساشاب « رولوا یلصاح هسک قرق هنس ره هنسضاف ندنسحاوت

 ندا طبض یکاشاپ دا یدیساما . رولوا شورغ كيب زوب کیا تلادع

 ۰ قارشالابش ۰ یالسالاخمش « ردیا لبصح ید شوغ كس رو ترد

 كنم رای رحکی ندوب ۰ یرادرس یلو وقق « یرب ادختک هابس « یماغا رادزد

 بسنحم « ینما هلو ص وک < یرادرس را وط « یراد رم رابجهبج « یساغا

 ینیما جارخ ءراو یدشاب وص رهش « ید شاب را یم « یرادجاب « یساغا

 یونس ندایعر ددع كس چوا شم کهدنتلاا هنسوب هرزوا یو كنساغا

 یند اح رب . رولیریو بجاوم هعالق هراپ چوا شمت زوب بونلآ هیزج
 هدتنازا رش "یلاها هلغل وا مادخ ا ندنفرط تعلرش کرد ین رضع

 فانصا هلج یخد كنسادختک ربش هلا ینما ربش . ردراو یراقوو حقو

 هحنجوم یرتفد كنسادختک رش . رک یزوس هفارشاو نابعا « هراجتو

 راغلب  برص یمهلحم نوا .ردهلم زو ترد هل یررش هنسو یارس
 هسیا رلکنرفو ینهرا « مور « ردراو یسیدوم هل کیا « ردسااعر قالفاو

 . ردقوب یرلهلحم ندننیدل وا جی بولک هدرلاروب
 « یناتحت انب ریکراک ددع كس یدب نوا د. یرابارس نابعاو ارزو

 : ارس اشاپ . ردراهناخ رومعم یلوتروا هریدنیش هو تیم هریک یناقوف
 راباربس فاکم صوصخم هرلاشاب هدیرابارس تابا راس ۰ ردفلکم ندنسهلج

 یلصم رادرتفد رس ۰ فارس یدنفا لەم رادرتفد . ردنادناخ قص رر < لکد

 . ردیرارومشم ینارس اشاپ با « ینارس اشاب



 9۰9۰ یلحایلوا ۲۸

 )اصک )9 ) یو WOE یوم )هیوک اهم نم ناه کم اف صدمات

 انب میظع یارس رب هدرب نالوا یا راکنخ الاح هدرهش یعاشاو شمن وف

 هم سا كنمظع ره اما ؛ ردشءد ( یارس ) هنمسا هدكرهش هلکلدا

 ( یارس هنسوپ ) كره دا تفاضا هنتمسا روش یمسا رې « رارید (هنسوب )
 . ردهدننامز ی امع یرومعم ثكيهعلق . رولسد

 . ردانعر هعاق ران شاط ارو هرزوا دنلب هوك رب س. هعلق نامز
 « راو قدنخ لس هفرط لاش  ردعدآ رزرو ترد لماک یمرج رادام ا

 هرانم کیا یک محج هاحرب هحثراو هنر هقجالم یعاشا یونجو هلق اما

 ررض الصا « ردفوح تاغ یسهارح ندفرطو بولوا لفسا هحوو

 كنهءاقو ندراهلاوح یهدنفرط ییمرکدو ندنفرط یلو هرقوم نکل . زما

 ۱ ادرد دنا ء صیدا تمواقم هتنالرض بوط النصا « ردبارخ یلاح

 حتف او هدراصح نورد . راو یوق ریمد نتمرب رظا هقرش بناح یلارفت

 ۰ یرلرا_ءنا لالع . یرلهاخ نارتهمو نابذومو ماما « راو ییءاح ناخ دم

 ا د غانا ندنکوا كنسوق هعلقو راو یرلهناخ تارفن ضعب

 كردا ممرو ریمعت ینەعلقو نمدنفا اشاب دا كلم . رولماص یسهناخیه

 . شهلا لاثم اضسرد بودراغا

 زیدلسو هدنلاش بناح كنالاب هعاقو - . هنتسو مظع رش تارا

 نا كره هقجالم هدنمز رب یلهدت « یلهرد هدنفرط برغو هدنتمس

 ء یلهحابو یلغاب تاق تاق یلاع ندنرب یرب هرزوا راراب یی اروط هدنراسب و

 یسضبو یلوتروا تیهرک ابرثکا یناقوفو یناتحت ۰ یناور بآ ینادناخرھ
 مظعم رهش رب هلو . ردرلابز هناخ نوزوم یلهجاب . یلوتروا هت ه رر دند ش

 نانلوا شحم هناشالاع رزو رب یلغوط چوا هرزوا ناخ ناملس میدق نوناف

 (۱۷۹۲) را 6۹(۰) تماعز . ردقاحنس یدب هله هکر دمظع تلاا
 هجورب یراقاحنس تلانا بولوا ها ( ۰۰,۰۵۰ ) صاخ كنساشاپ . ردددع

 كسره « یغاجحن- سلک . ردیتخت یکب قاجنس هننسوب یارس رهش :ردیتآ
 < یعاحنس هسج دوهرا « یعاحنس هغروب « یعاحنس قرنرووزبا « یعاجنس
 ۳ فو رح : اخت هس وووهار .یغاجتس هقرف



 ۰:۳۷ یسهملق و ربش یارس

DIE AEان الو(  

 ناحایس هکردمظع نادناخ یلماح فیطلرب « شلوا هتساریپ هلبا رلهجابو غاب
 بوس وس يآ كيادناخ و یر ندننامز حتفلاوا ال . ردمولعم هرشو رب

 هڪ هدنرااد كسیهو هنسو .هلیا دوم هللا . ردهعاد تمعن هلاءاشام ىلا

 ( یاخ هسوقحام) هدنیرق ارس اشاب نیهاشوب «ردراو رانادناخ یک كئو
 اس هدنام بولوا ناخ میظعرب ۰ ردکعد 2 تا دک و: یساضم ردراو

 رب ییهرانم راو یسهرفرب . ردلام كرحات ما ( دوش یحاح ) ردشلدا

 (اچننس الق) لرد هدنجا رالباب هبرغ بناج نداروب . ردکلام هیابیز عماج
 هدمدنو . زدنوک ناحلسف روممم لالا للا: قرق , داو

 كبارو . ردمدآ مرک بحاص ندتماعز بابرا ( كي اب یحاح ) قاحوا

 تمس هن ندارو . ردرومعم نیىز رادلوصحمو راز تباغ یس رغ بناح

 هرزوا رلابق یلشاط بودیک یغاشا شوفوب هرجا راغاط ینامروا هبرغ
 « هرقوم » : قدراو هز مان ( نا هرفوم ) هلر هلوکو د یرالعن كرتا

 هدنجا هرد پراص یلاق قبض رب هدوب ؛ ردکعد رب پراصو قلشاط هخانشوب
 یراهناخارقف ددع یللاو یراناغ یلوتروا تیمهرک کو ربغص ددع یتا« شب

 لر اراجت قترآ یغاشا ندرلایقوب .ردقوچ تباغ یرلوص لاثم تایح بآ .راو
eیارس بود هلکوب ءراربکراب هدهرقوم یرلکو هله بویمهدیک یراهبارآ و  

 . كدلک هن ( یهعلق یارس ) بوقلاق نداروب یغد زب « رایدروتوک هنیررش
 كرمشو هنراهدافا كسراخروم نتالو مور .  یمهعلقو رهش یارس

 ددع شنوا نوا لارف ما كس ورود نوجا كمهلکب دشدرد یسادشتا

 و تارفن ردق زو چوا . ردشلدا انب هرزوا قلوا ترابع ندنازحا هک

 فیطا یساوهو بآ كبار وب اما . شمراردیا قلنابهکت هددنب رد شخوم
 هحل و غاب قرەلو ل ساتت رلناهدىد یهددسرد هلا مایا روم ندشدلوا

 هماقرب هارو یخد لارق هجنروک ینوب «راشما هطبرر, رومعم بوبا رلانبو
 حتفلاوبا هدعب . ردشلوا رومشم ردنم قرهلوا رومعم رهش هکدننک . شما انب

 قیندووزیا هدعب ۰ كسره رابد ادتبا هلیتوق اشاپ دما یلغوا كسره هدننامز
 رکسع یفاک رادقم هنورد كرهلیدبا حق راصح وب هرکوص بولردیا حتف



 و يلجاب وا ۰:۲۹

 مرب دنش هح ارس E راز رک ققرفو نت ددع زون

 دزاب) الوا : راو ییءاحبارحم یتلا بولوا یسهلحم ددع یت . ردولوتروا

 . ردیلهرانم رب و یلتیمهرک بولوا دیعمرب هجهداس « ےدق 3 : ( ییماح یلو
 یناکد فانصا ددع شمت « یناخ لوجوک رب « ینابص بتکم چوا « یسهکترب

 € ارز ودا ,EEL ناتسد « راو ینصاجر .ردراو

 د ردرابد رب بس شلوا عفاو ااصو جراح ندلو هدلیا

 .قر ةا وص كوجوک رب ندنساتروا كرهشوب -- . هجو هغ ت

 نوعلم طقف . رلربد ( برس هدوو) هنمسا .ردوص ر قآ « شیراق هسرد ره

 هک 2 شون ندوصوب یتاخ رهش « ردبا عولط ندن راذدعم شوموک « ردوصرپ
 .هفلت ضارصا نانلوا ربست « هقشوق » یو « یو هدنرازاغوب اکا
 بولوا قانشوب یتاخ . رالف بویعم تیغ یلاوسنو لاحر بولوا لصاح
 رډراتسود برع هدیه ؛ردرافلبو برص یماعر

 زمکیدلبا ریس نکراشا ینوب « كدلک هن ( یتالباب انوار ) قرهقاق نداروب
 یرارمع كرامظع تخرد قوحر . هرس هک | رب رحم یامم راحشا

 خم كردبا تباصا یک مقع ځد ا تم بولوا رخآ

 شور هداس بونا ندنا ربقح . یدراتاب قرهلوا كاخ نیمزب رس یرایشخ و

 . یدیا مدا شمت زو ترد لماک . مدج لوا یاوط كنالاب تخرد رب هلی
 وات .قدرالقاحوق هلا جوک مدا زکسنوا هکیدیا هدایز ردق لوا هدینانیلاق

 .ندقالیابوب هتسسارک هنیرایک انوط نوت, . یدیا راتخرد امتربعو الاب هبترع
 كوچ وکر « لداک هنسهبرق ( هنیچوب ) كردبا روبع یدنلپ هوکوب . ردسک
 رلالبا هرغ بناج ندارو ۰ ردییوک قانشو هدنجا الاب هوک « راو یناخ
 .هشم « ناباخ یئارطا . ككدلک هن ( ینادناخ اشاب نهاش) كرءهرک هرجا
 شا . رع بونوف لتا كس زورو بش هکردمظع نادناخرب لناتسو و

 وزرا هسکیهو قمراقیچ هر و ابروط « لوچ هنیرفاسم هسنیا یتا زوب
 < شمت . ردررقم كما ماعناو مارک ا بوریو رلماعط هرزوا یرلمامو

 « هتسارا هلبا راهروصقم «رلءرخ یناقوفو یناتحت ددعتم هدرب ددع ناسکس



 ۶۶ ۲ ۵ یس هعلق هج هرس

DIE NAماد ماش ما دم  ` 

 ددع يا ۰ یادص تب ددع جوا ۰ یمهکت ددع يا ۰ رذدکحوس یماح

 ىرلەناخەوہق 1 . راو یاکد ددع زو یا هحفذک ددعر وا

 رازنحو حرفم هرجا ناتسغابو نابابخرب .ردقو یراهناخازوو هناخبم . راو

 ابوک زعا رئأت شوک الصا همز كهاكزاع و اتشو فص « راو یهاکزاعرب
 «راق آ یرهم هراپ یی رق ندنسهتروا كنەبصقوب . ردبءار غاب كنسرهش هنو

 عولط ندنرلعاط هقجاح : رار د « وص رابلوق » نوجا هفطل یرایضم

 وشراچ ندنفرط هاکزام ؛ ردلالز بآ لوچوک رب ریشیراق هیاواص كردبا
 كوجوک هجرک « مایع ندیرب وک یهدنرزوا وصو نوجا كمتک هماجو

 ندنرابحاص نادناخ ۰ ردنیزرب نیریشو فیطل یساوهو با اما « ردهطبررب
 هونج بناح ندارو . ردراو یدنفا مهارا جالا م)ایلو هدف هاک زاع

 یرم ( نرد ) اردک ه وب تمس هن هدنداروا < دک یوکرب ر

 یشراق بولوا ما یغناریوط یغاحنس مرس هدارو . قدلا لزن هدنراک
 قلساو هنارتح هدنعاحنس كسرات نرد ره يهدارو 2 ردبّلابا هنسوب فرط

 هنیولوق یتسا نداروا . هنیرېش هجوق بولوا عج ندنراغاط روغار

 اواص هدنکوا یسهعاق هجار یعاشا ندلحم ون ندنآ و هدارفشیو « هنسهصق

 هدنید یسهصلق دارفلب ندنآ « رک یتسهملق نادروکب بوضبراق هره

 ندنناقاب هجثرش بوک هبا یک رهن هداروب . ریشیراق هیانوط یغد اواص
 (هنیهرس) ۰ دیسان لارق طوبسد هدهملقوب . كاد هنسهعلق ( هجنهرس اپ

 شوموک یخد هدنراغاط كنهملق وب بولوا هنسانعم شوموک هجرصو راغاب
 . ردشلرو مساوب هلقملو یندعم

 شلوا عقاو هرزوا اق ینمرق هدهتشپ ر یبهعلق : یسهعلق هج هرس

 « یرادزد . ردانعر هعاق رب ان شاط < نه لکش ی هلا وح بولوا

 یشراح هدراصح نورد «راو یسهناغهبج یرادقم هیافک یارفن ردق یللا

 دی زباب هدهسلا شلوا مدهنم ندشنابرض بوط هدحتف نح ندقو یرازایو

 . ردندنناحوتف حاف یسیدنک . ردشلدیا ریمعت زارب هدننامز ینا

 زکس هلج بولوا عقاو هدرب رب یه « یلهرد یرهش س . یشوراو



Eیهمانتحایس یلجایل وا  

 DDE HIE HIE BSED افت

 ندن رایدلدرا هللههظعلا .یدلبا ادن رللالدبونلوا نامرفیمالوا اتشم همالسا ۰

 دارفلب رلربسا یرایناوا نیرزویس عاونابوقیج هتبحم نادیم مشانغلام نانل |
 هللا یسهعاق قاطب رش هلمنامرف كمظعم رادرس . یدنلوا رشو حس هدن را زاب

 دالو ناقبح ندنسهعلق طاراو نوحا فا مرغ هرزوا یسهعلق دنه لکس

 څر كسب زوب هلبا رلکنلوک یداهرف یطوبر نوجما كکود پوط یراطوب
 راکرخآ بوبا لوا نكع كمترا طقف « رايدقار هشتا قرهربق كرەكج انعو..

 (هیواز) هبونج بناج نددارغلب هدعب . رایدلیا تغارف بوراقیچ ندشتآ
 تماعز یلااعر رافلبو برص هدنک اخ یغناحنس هردنمس . كدلک هنسهرق

 . قدلوب یراریکراب ارک ندرلاروا نکردیک هرجا رانامروا هنب ندنآ ؛ردیوک
 یرلشمن ناسنا چاق رب « قدراو یرلبا زا رب ۰ یدروقا ناق ندنرب اما

 لاح لاؤ ندنآ . روشود هاک « روماب هاک بولوا هر د یرب اما «رویتاب

 رب یمدآ و ا راشمربق بوزو یرافرح یمارح نآ لوا رکم . كدا
 یدب نوا هدنجحا هردرب . قدراو یرلبا هد تودهلکوت هرزوا ناو

 روسروط شملغم لاقثاو باوئاو قودنص « تبس قوجر و یشع ناسنا

 بودبا رارف كرءروک یرازب بوبوص یرلنوب یمارح زونه رکم « قدلوب
 همذ « ردراو هصح «یرضوا رد قواو یغدزب . راشلوا نايب هدهاکنک

 یراص یاقرب .ضاس یناق رب هردان هششاو هرخاف هعتما نالوا لامر لاعاب

 سأر یدب هبا هقوچ قتانوط ید ۰ یسهفیطق كنرف هچراپ یدیو همریص
 نامز . كدلك هنسهبصق ( اولاو) « لدتیک هونج بناج نداروب بولآ ریکراب
 طوسد هب یسناب . شما مدهن ندنلع بودا حتف یهعلقوب اجروب هدعیدق

 : رد ماع هارکب هدنک قا هریدنمس نم هطبو و . ردلارق

 دارغلب هحیهاک بولوا اضق هلبسهاب هجا یللا زو <« ردکاح یباداویوو .

 «رولوا یلصاح هسک چوا ندنرلهرق یسحاون هل «روناوا هقدص هنیرلالم
 هردهلم یتا هلمح . ردقو نالف یرادزد ۰ یر ادجنک یردارس یرحک

 عا < یلوتروا هر دن شو تسەر ۰ یااقوفو یا ردع شم رو کی

 یهدنجا یشراج « راو یدبعم قابارح نوا هله . ردراو یرلوا یلهحفروم



OSE. 

 4 تعرع هسراید هنسو ندنسهعلق طاراو
DSC DIE BSEو  DIE DIE DIE DIE DIE DIE DIE KDE BESE BESE WS DDE DIE DDE DIE BIE DB BIE DIE 

 نمدنفا ؛ یدلبا ناسحا ینسهمانحتف یتآاا هلسوب ید هریقحوب بوردنوک تلااب

 هسک رب هدهرقح بورو ااده تمق یذو همان ید هاشاب دا كلم

 : یدتنا نامرف یمتک ه توت هلرءریو هبراج ددع ید «تآ چوا قلجرخ

 اشا ىلع . یدلوا ناور هنتطو سکیه رهبر و روتسد هنازغ هلم هدانئاوب

 هراناربم مو ارزو راس بولاق هدنسهعلق شرو هداز شواح هدراوشمط

 ندن راد لدرا هلیساغا رب مرکا رادرس + یدشلوا سما كيد

 كمردنوک هتسهملق دارفلب تواموق هدطاراو یراتمق یذ كمانغ لام نانلآ

 « رابیلص عصمو منصم باسح یو نیرز یناوا مس عاونا ردقوا نوجا

 للاخ راک نب رز شعلوا راک هلبا توقاب « سالا ٌولّول حصو نیدد < رلاساج

 نادم باسح ی یالاکو هشقاو فانصا هعتما ناولا «رانافتسا هلبا قوطو

 .یدتا ماست هنساغا بودا رتفد اشاب ىلع هللا هبعرش تح بول راقح هتګ

 سزقان كب هجع) ۰ یرایح لات و داسا ندا ق یک
 یراپوط شقنم یلنوتلا عنصم « یراپوط ناوه نوک انوک . ییرلکاج ایلچو
 سوماج تفچ رزوتوا « رشبمرکی یرابرح تالا تمیق یذ نوک انوک رتاسو
 ریقحوب هدن راتدلوا هدامآ بودبا لیمحت ینابشا موقیم هرهبارا رکچ ریفیصو

 بودیا عادو هلا راراک ناعاو ارزو ریغو هلزمدنفا اشاپ ىلع رادرس یخد
 . قدقح هلو هللالع "الکوتم

 زیگب دیک هنن رايد هو ندنسهعلف طاراو

 هلا لام هبارا زو یدبو رکسء ردق كسب چوا هلیساغا اشاب ىلع ندطاراو

 نداروب + هلدلک هنسهملق ( روطاب هتکف ) بود یک لبا هللا مسب هبونج بناج
 بودا روع ینسهقنالب ( هتنر ) و ( راوشمط ) نداروا « هنسهعلق (هوونا )

 لامو هارا ردقو هلرانک هدنوک جوا ندارو . كدلک هنسهقنال, ( اووا اب )

 رکاسع ردقوب یدمش لرهشوب . دشت, هنسهعلق ( دارغاب ) بوریک یرللیقن



 یمهمانتحایس یلجایلوا گر
 اذ افصتاش ماد کمان مان ان مات من

 . هراب هراپ یطوب هڪ ندشیدلوا نالا کسا یعبلق كناغا ىلع اما . یدلوا

 . یدبا یلزیدلا هلبا نوتلا یربیه هکیدبا رللاثت ردقوا راتروصوب . یدردیا
 مشنمرکب و رزوک یشاط عارح بش . یدرکد مور جارخ ررب یرب سه

 رازوب وط یلانیم یهوج ندجتوط هدنرللا كنسیمکو راقانربط سالا طاربق
 «یدیا شلدا نیزت هلبا راناقلاق هدنرلز ومواو رلءلوق هدنرالبو « رلالاصو

 زود و یا تورو هداس یسمکو شلوا زاوس هرزوا تآ یسنک

 ۍرالاثموب .یدا هدندن مدا کیا یرادق كشر یه . یدردبا نظ حور

 رب هرانوب هکردتداعس هن رانو ؛ مدتنا لاّوس ندراساباب نالوا ريدا
 . مدد چا

 نداوحخ هدمح راد یراندعم ادتبا كرانو ) : هکیدید سسق رب

 عثوط . ردرقاب ینصنو یالاق ینصن .ردکم ندیش کیا نوط . ردشلک

 خوط لاثم نوتلا یراص هدقدلنوق یخداسوت نوا قلوا نوالارفصا

 زوبحوا نالوا هدنسهعاف طاراوو مزو هدناتسرفاک هم الح . رولوا

 هتشيا . رلردبراصو قارب یک نونلاو شلوکود هلبا بیکرتوب نعرلپ وط ددع
 یجنوط یناوشخت دالو رلتروص ینیدروا هلبا جسلق كناغا ىلع هدطاراو مزب

 یرلنوب هلهجورب چیه بولوا یساورپو كاب ندهک | هنو ندشتآ هن هلغم وا
 <« یدلاج هليا جیلق یراطوب و هلا لاج هح اغا یلعوب نکیا لباق ریغ قمربق

 هاراتوب ندسااب .یدرولوا تربح ناهدرب تسشکنا سسق هجوقوا هد

 هكنوب « مدروص ینیدملنباط بولنباط هرانوب . یتیدالوا بولوا طوب
 . تسرپ تب طقف ۰ ردندهحسم تلم راج موق هچرک » : یاب هنیرزوا
 دکزوا ندعارحو ناد لیدانفو را ر یربغ ندحاخ هدنرلاسلک . ردلکد

 ا اردنا یک یا یراراویدو رد عبج . ردقو ربتعم یش

 تاربوصت یراود ورد هل كرلاسلک یهدشنا هداقراعاد « رقراشود

 هدنرلاسلک طاراوو هلادح هله . یدید «. ردلام الام هلبا هعونتم تایولصمو

 .یدلوا ناملسم هاکتداع یسهلج بونا لاق تب ًاعطقو الصا
 هتلادا هللا رلهمانحتف یعرلاغا هلم اشاب ىلع رادرس حتفلادعب  بناح نیزا



 ۱١ طاراو ةعلق ءرطاحم

SDE NOSE NIE NAE DS DIE DIEیک  DESDE DIE NDE DDE NIE۱  

 هدنفارطا ا طاراو . 0 فقو هر هدم وکم نادنغیدنلوا حتف هلا

 لوق مالسا رکاسع هلج نوجا كمنا ترافو بہن ییحاون نیا تعاطا
 ندنحا ارا هغ نیا لاب تب زاهوا ر رک وفا

 کمدتشبا ندنرارکبع رافر اص رانا . یدلآا نوجما یرم یزو ید

 لع مظعم رادرس . رایدید ( ردراو ریسا كسب جوا شعب هد نمرابزاف مزب )»
 ندبا شوروا هللالبس ق بوداسوا شابو ناح هدنحتف طاراو علق اشاب

 نید تمس رکید منم كس یا نوا رومأم هنسظفاح هماق ندرلب راغ
 رانادناخ شمالوا بارخ اا هلبا رار لدکو تماعزو راع هرازاپش

 یدبس ییارقا ماس متسر كاامز الوا . راد تا هتخورفا غارج بور و

 قانک او فارطا ردقوب یاد یزو هرنرشر هیوا هدزعامز الاح هک اشاب دمجا

 بولک هلا هعلق لارق شونامک ندتشخو فوخ كنآ بود هظفاحم

 هاراروالد هدو أغا بارمس یزاغ یقالف . یدمالوا رداق کما ران وخ ش

 نازابرسو یرب كنادرعاوج ناردام اغا ىلع یلطاحاق . یدا ندنرادرس

 ندنغلاغا هرک او اغا نیهاش كجوک یلاشاب دمحا یدیس . یدبا یربلد كرلاتخ
 .یدیا هسک هماقلایصقرب كب ىسح قحناب ندنآ ءاغا دا یلدیس لوزعم

 بولو یرلبغاب نالوا شما نصحت یهدنرهرد هدروطو یرلغاد ج ویاص

 رابره . یدیا رلرربتک هیاشاپ یلع رادرس روضح بودیا دنب دیق رانفرک
 همالسا لها ترصن یلاعت هلالضم یدراردبا رز هتسب ی رافک راح

 هلراقلق| زو هڪ زعزاغ ر یه بوتوط زوب هماول رافک ت٤ زه ترثکو
 . یدراردا ناک هلا اخ یرافک

 ددع هح هدنکوا یسهءلق ج۱ا كطاراو  ىرامساط كنسهعلق طاراو

 هدزوا تآ ندجنوط یر .یدیا راو یرلاکشاو مسلط كرلنارقحاص
 یراروصت طوب ماذجو ردهن اغایلع یلطاحاق . یدرارروط شلوا راوس

 کیدتآ یلع روتاص هلب وا هتروص منوط زوک ذم بوقار تآ مو بود

 قلخ یربغ . یدروشود یلوف غاص كنروص لوا یک .ناسیخ هدن | وا

 هزاب هراب ی رلح,اق كن راه . ردروشوا جلف (هت) ه طوب وب ید



 . یمهمانتحایس یلچایلوا ۰

 لام لج . رابدر توک راقلزارا یثخم هدکنج و رانآ اریز . یدقوص

 حق قرهنلوا ماست هنیایرا یرب یه بودیا ریرح یرلهناخهبجو هنیزخو
 : طاراو حف رات . یدلردنوک هنواه باکر هلسهدژم

 یدلوا لدزا لدرا یدنلآ طاراو

۱۰۱ 
 ید

 رلد یاشاب یلع ندودع یدل | یطاراو

 مەخ کمروت وک هنسههلق یوکنس ینمشد نافیج حالس ی هليا ناما ندهعلق

 هنیرارزوا نکراریاک بودبا میلست هنیرلرب یرلنوب « یدناوا نییمت ا ادم
 مظع كج هلففلا ىلع بوقیچ یسلاها كخیالو مان ( قاشود یاه)
 بولیروا ندنغیصاق هلا نوشروق اشاپ دم مصخ هدهدبرع نادیم نکرلردیا
 بونالتا رابزاغ نایوق ندنکوک . یدلک هودرا لاحرد یربخ كکنجو
 زو یدب ندنمشد هحنشیتب هنیدادما كناشاپ دم مصخ هدنسانئا كنج

 مەخ هلرلنوب بولا یراق انوب انطق ددع ناسکس زو ۰ نادونف چوا « هلک

 زوب هلزمرلدبمش ددع شب قرق « رایدلک همالسا یودرا اورج اشاپ دمت
 هدرلاطق کدربتکو رلیدلبا رایت راحارج یناشاپ دم بولک راحو رج ددع
 راک جدا یرلرونم شعن كىادىہش اا ناسحا وک

 هس بولا نامرف هرزوا كمتک هننصنم اشا دم معخو یدلوا نفد
 بولبریدشل رب هنجما هعلق یهاشداب ةنزخو هناخهج هلدنامرف كهرکم رادرمس

 .مایهاو دحمدقم نوکر و یدنلوا تردامم هنمیمرتو ریت كنهعاق لوق لوق

 هلج قدنخ بوناراط یک هحراق هقارطا هعاق ندحو« تازغ هل بودا
 ق را كقدخو راما ماغاو ريهلمت ندنكاشاخو راخ
 .یوص چرک لوالاک یجا قدنخ تودا دس رار یسوش یراقدحآ

 كما عاج یرلاسدنک هل هدراشوراو هرمثط . یدلوا لام الام هلیا
 ارزو هدراشوراو هرشطو ییماح راکنخ هدراصح نورد بوللوا نامرف

 ( هریو) رلهناخو راناکد هلج . یدنلوا عورش کتا اشنا یراءاح نابعاو



 1:۱۹ طاراو هعلق ةرطاحم
DIE DDE DDE DUDE DEDE DDE DIDE DDK DWI DIE > BIE NIE UIE NYSE DEWA ES: DSیک  DISE WAE DIE BEDE 

 هدیرجا تیاهن . یدکود هليا وزاب توق اهد تعاسرب یهعلق بونیروک هدنلکش
 یثادرق كنادوباق نیل یفوقار ندنساما راع ددع یدب نالوا روصح

 اشاب ىلع حالسی بوقیچ نهر هرشط یادوبق هسع رب « یرایشاب زویو
 قو » هلفلوا راکهشیدنا رادرس . رایدهتسیا تلهم نوک یدب كرهلک هنر وضح

 قرق « لکد هرکرب تانغ هتشيا هسریلاق هنیراب الاو شوخ زکهسراتیچ نوکوب
 هدیزکرادالوا بورق یزکهلح ؛ ردراشاب رضاح کما شورو اهد هرک
 رارق هفمقح هرشط الاسى یسهلج یعالارخآ هدکدید « زردیا رسا

 هراصح نورد ندنفرط رادرسو ندکولب یدیو ندنعاحوا یرحک بور و

 قدهلآ هفرصت ٌةضق یرابوطو هنیزخ « هناخهبج هلج بوریک رکسع ردق كيب
 رورسرب هدنانغ ؛ رایدبا هدامآ هدنراسیرتم رکسع هل هس اما ؛رایدلنا طخ

 هدعب . یدراشلآ هدژ هسد « كستنج لها » اوک هکیدراو ینامداشوب

 هجینقیچ یراشبط ندنسوق هعلق هلیقحاول راسو یلهراب نمشد ینوک یسهترا
 ۱۰۷۱ هنس « مجرا ج ج رخا» یهدشو ىلج کیا قرهلوا ع را

 هرزوا مرلهقاس یخد هریصقترپ ریقح یرجما مالسا رکاسع هدمب . یدایند
 . یداوا رسیم قموقوا یاذا حف هدنید هللالوسر لء هرزوا وق ادتبا
 هجن رک هراراوتسا راصح ندنآ ... ندا ےن هلدخا یر لضف نم اذه

 كابل « یدل یت | رلکنفت مامرو پوط ماب رب بونلوا ادا همج ةالص ادتبا
 هحک چ وا نوک وا « یدلوکود رالبط ندلوق ددع شم بولیکج رایدمت
 بودا ناغارح بشیه یترلبانط دراهاکرخ و همبخ بونلوا نامرف اعانود

 ینلنامد اش وب ۰ یدریلیقاب رالشمو نارطقو تفن هرزوا رلورابو جرب
 . یدرولوا هتسوس هح وا یهآ تایم ندا مس ندشوراو-

 هنرارا شياو ایا « نارمریم + ارزو هلج رفظء رادرس هرکوص

 بور و هنایرا ید یرلبقرت نالوا یدوعوم بودا ناسحا رلهرخاف تعلخ

 یرالبت انروط هللا یدنک هنیراشاب كنيماسم تازغ ردق كيب جوا ناه
 هددو كناغا نیسح وجاب و كناغا ىلع یطاحاق نالوا زمقیفر یتح . یدقوص
 یراداناق نهاش نوت و هسراشاب كنهداز یفال زمغیدراتروق ندنسهعلخ
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 لوک نارطق « تفن هرلر نالوا رادهنخر هلتطشو هلبح نمشد اما . یدردا

 قوق راو بوراو هلحم ییدلبت آ 9 یهدهعلق هلح بوکود تورابو-
 رکسع هداروا بولاق هدنحا دور شتآ راو ردنمس غرم كلرءهریو هبوزاب

 رخا .رایدلیا لاتقو برحو لادجو كنج هنیسرپ هس تعاس ترد لاک هلا
 بوقیج هفدنخ ندنرلرب مغل هرشط ندهعلف بودا هبلع لس نمشد مالا

 هدنکنج اشاپ نیسح یلد یناثم هکرابدبا كنجرب شینق « شیراق هلیا تانغ
 هم راشادلوب . رایزاغ هرب » هجر وک رایکهدکنج یلاحوب . ردم همروک هایب
 هللا هللا ندنغآ ر بووف هناو نیم ند یعراشابو ناح هسد « لهدا دادما

 یربک ینمشد قراروا جیلق هليا باترپ ندقیچآ بوریدلوب اهر هبات شتا هلیا
 هدنشآ قدنخ بودا شورو رب ندفرط رکید یخد هدانشاوب .رلیدع وو هب هعلق»

 «رلیدراقبح هرانک « رایدراتروق یت راشعن ادهش نالاق هدنسارا یرلهشال نمشد.

 ماج یرله بوغا نوشروق یک تنعل ناراب ندنمشد هرزوا رانوب هنب اما
 « مردارب من » هیاشاب شاب لاناج راعش رفظ رادرس ندنآ . رابدلیا شون یتداهش
 م ۰ ررتسوک تروص هن نارود هبا مهروک «لاتآ ندکلوق كنس هد غلرب
 كموح ص اشاب دما ارح وک ینیملسم تازغ یهدکلوق هلبا فطل « مردار
 ۱ و وا دنابحاو هعاوم دق کج یک تکودروک هدنرلکنج

 « زالوا ن رک شزاورو هلبا هجورب هسرتود یزو یخد رب هلرکسع < ا

 ید هللا تورا راطو نی هک ی دنالغاب غن ل مظعر یخد ندفرطوا هارهسد-

 دارف رامرب ندیرجا نوک یسهتربا . یا غل رب لوس لاثم لابج یلنیزخ
 ۶ یاد ال رنضاح مار كلا ا یخد ند را » هدنکیدلک هرادرس بودی

 نوک راس هن مارب ندؤرط نمشد ردق هنوک وب ادخ دم اما یدرو رخو د.

iلوالاک نوک یمهترا و ندشحوم رخو . یدشمالوا یشا  

 م هد « قج لتا رامغل ندنفرط اشاب شاب لاتج » بوالر ضاح هکنح
 نکیآ ق هنشاملتا آمل سکه ۰ یدلوروا رلءهرط هکنج لبط ندفرطب

 « ارزو ءدیزک یا نام الا :بولیکید یرلقارباب هریو ضایب هرزوا یسوسق هعلق

 ضر و نامز ناما هرلنوب اشاب ىلع . رایدلید ناما هلردبا تبغر هحاص هد,
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 EN ۷ طاراو ةملق ةرطاحم

 ادا اختلف انما

 -.هدادرارق هدنرار حالسرپ تلمو تما ناردام . رابدیا نظ رومدا نوخش

 -« رایدالشاب هنیراکشو دیص قاب هن نیملسم تازع هرجا قدنخ بولوا
 . نوا هدسهروا كقدنخ ناناشو ی وص امدم 2 « یدبا دی دل *یهام هناما

 نوشرا یرط نمک کرا راهه ق یدخر هردو و عارذ

 .قرغ ناملسم تار یابخ هدارو ! شعا یم هبارتلا تحت اود بولوا
 هرجا قدنخ هرکوص ندقدتیفا وص یلوا هسیا رابزاغ مز ۰ یدروبووا

 راوق اهد رب ندنلوق اشاپ دمت هداز شواح بوروس قاریوط یک رلغاط

 را یوصو رادراو هنتل | هعلق هنوک ندنوک نداروا هتشيا « یدراشموق

 هل یلیزخ چوا رارکت یراود هعلق بودبا روع ید قدنخ هتروا

 .یلتم 5 یدا انوکرب شعلوا اشنا لا تورا راطنق شم یتح . رایدلآ

 نایرود رادرس هدنسانئا غلوب . ردشمهلور وک هدنسهرصاحم هملقرب چیه رکید
 . كس زو هج ندءصاع هنا هح هنا هلک بودبا هاک | ینانغ وچ رکف

 دعو رایقرت بوللوا میزوت رلادجو قودنو « هبرح « رپس ءربت * غیبت
 -هشاخرب كنج یررب یرب بولوا یامداشو رورسرب هرجا تانغ  یدنلوا

 .. یدلوا دعس ردق یرابناملط بش « دبع یرانشور زور بودا بیعرت

 :بونلق یرازاع تحاح هلرالسع كردا اجا رورو قرد رلازا دن

 كنج هجنلوا ما یلح غل .رایدلیا راتیصو كرهشوروک بوشوبوا هاب رارب یر
 .نامسآ و نبمز هرکرب ناه نکریلاج رایرح کنج بولیروا رلءهرط هنلبط
 نوشرا یللا ید رب رارکت ندنلوق اشاب دمت هداز شواح بولوا نازرل

 نالوا رارق رب هرزوا راد بولوا قاعمو اوه رب یراود هعلق یرادقم

 بور دلو اهر ه« هللا « هللا » هسرزوا كنو «یدلوا راو لاراد یر كنمشد

 شاواص بوریو شاب هدالا شاب كرهدیا شوبوروب یدج مالسا رکسع
 -« رارک ر شمش هدنلا . راوس بسا هسیا اشاب یلع رادرس « هدهما شاخرب

 ودرا هلا رازه دص كس هکس هدن ران ایمهو « راهفاو حاتفاب « مس هدنلید

 .ناسحاو ماعلا لذپ هنیران ریتک لیدوهلک كنيملسم یک اسع بوشالوط هدنجما
 -بغرت کنج یکه هلرهسد « !مراشادنرق نالتسرا « كاموق » كردا
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 معاج نس ناه ۰ روللآ ربخ لوا نوک کیارب هتبلا « راو یرکسع رانات هدرب
 وب الصا اشاب یدبس هدنرلکدد « نام هلدتلابا ندوب اشاب یدیس

 هلیرلپ زاغ نایهاپس هلجو هلینلابا ند وب نی » بویمرو تیما هراباوج
 « راجان ۰ رد « ماکد روما م هشيا یربغ « ےیرادافق كرایزاغ کهدسیرتم

 هدنروشم ویشا ۰ رار د « ۰ ردلوقعم » فرط « فرط یعاجوا یرحکی ادتبا

 یرک ندیدمش » هسرارزا شيا راسو ایماو ناریمریم . ارزو هله نالو

 ار E شف دق نكر بومردحا زوک هبهملق
 هحاف بونل وا دیکأتو ها واد « ۰ مال هزشرصآ هضق ینهعاق ناه

 ید یعرکی هدهدحاو ٌهعفد كردیک هنس رارب لرب سک یه هرکوص ندقدنوقوا

 ندلتف رب هرابوط یهاشو هقاشو هنرومولاق ردقواو هرابوط زم لاب ددع

 هحوا هللا هللا یادص قرهبمردحا رو هشت رورو بش تورو اهر

 صوصخاب . یدلوا هتسارا هلرلهنخر هدیسهسمخ بناوج كهعلقو هتسوس

 ىلع هتشپ نالوا هلاوح فرو یر شو هد باح كن هعلق

 رایه هلناعر « ! یاو لاله رتب « روتو » اشا نح رت هدنرزوا

 كن هعلق . یدل اق هحوا یسادص هکیدروا رلهللوک ردق لوا هننورد كنهعلق

 9 اک ردا نمشد نالوا هدنوزوا راهساطو راندب ۰ هدننورد

 هن هکر اید ربدغاب نوشروف هوا یرایزاغ یرح.ک, زورو بش بوروا

 هسردلاف هد ناما ینغمراب شاب نمشدر «هریدلاق ینشاب رار هکیدرداق

 ندنغمر شاب قوا یراروالد یر, نالوا راکتراهم هدقلحاشن

 ناما کا ۰ هریدلاق یغامرا تداهش کنول هجراخ هکرکم ۰ یدراروروا
 هلاح قراو هراز رادهنخر نکيا هليو هت لاح اما : یدا ررقم

 یداتساو تنطشو رکم لاک یرارب نالوا مد« نمشد هخک لوا ندنیدلوا

 راحرب یرلوص كقدنخ هللا یراب تنکح یدردبا ممرو ریمعت هلأ

 بخ رب هنب هدنفرط قرش بناج هدهسیدیا شمتیک بولیسک هلبتلالد یسیراق
 رب بول وب اهر ندنرللوب خاوص روک ذم هجیک رب ناه . یدشلاقوص نبرد
 نشد قر هلاف هدنحما تربح تاغ عیج هک یدلوا ادس شحوم هقعاص
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 هراریسا زسییاص تازغو یدرلریقارب هراوص ینه كردبا رانلاب قارحا
 هارآ زو ترد « چوا هتانغ نالوا هدهعلق رز نوکه . یدراشلوا كلام

 هجرک . یدریلیدبا عیزوت هنیدحوم نالوا بوک هعلق بولک مان لام
 تمینغ یقودرا راکش نمشد یاشاب دما یدیس هلیا راف راص رانات

 لاتقو ترح بولت دم فو ندز ول ل يوافق یر 9

 یودرا لارف شوناسک هللا رکسع كس زو » یتح . یدا هدالوا دتشم

 ی قرهلوا عياش کد EE هاوفا هسد « كج هديا نوش

 . یدر ولا شالت انوکرب

 هدومزآ راک هدرادرس روصح بوت ولوا هسا تروشم سصالارخآ

 یوق هکوسوق ؛ ینفت تآ راو هدطاراو » هانکلا قیرط لع رارابتخ۷
 نازو اوه رداب ود « ! یمتک لوا روک هروک . هسیا ندالاق هشق « یا

 دمخ یرطاس هدنعرفسوب مز, ءانفاع مهللا » هدیره . رایدالشاب کمهلیوس
 هن ءرادنقا بحاص ریزورب یک یلیروک همان ج ءاشدا هسرولوا یک
 هللاا ندوب یناشاب دما ید هب هرواشلادع . راادید « ؟ هریو ا

 ند :اشاپ یدبس هدرا نش ککود ندسابو ین او
 کما تراغو ب یراهجان هجو رادافف ندنسهسک۱ كمالسا غ
 هلححزس یلاعت هلاءاشنا ؛ لک لارق شوناسک ندفرط ر هکردلایحا . موومأم
 ندرک « رخالا هالوا هلدبا تمه کد ود یهعلق بويا تک درس ندر را

 : راراتخا راک هرواشم هرزوا كنو . یدد «. مری شدلن وس نب هللا ناک

 . یدهد كىهلا قارحا بودیا تراغ یلدرا هزب هاشداب اشاب یدیس هر »
 تبا بارخ یرابد لدرا و « یاب . یدد « مرتسیا یتسهعل طاراو ندزرس

 كمريو ههاشداپ مزب « بلا ینغجالا سکه « هلا تراخ بوریق ینادعاوب

 تراسع ندهن زمطض نوح نم ند « راق هن هدزشرصت هضق هرزوا

 داتات کما تراغو بہن یتالو و . رولوا دئافو داع هن راکرخآ هزب ؟ رولوا
 هس راک هغمصاب یرطسع یهدنتل | هعلقو لارف شوتامک ردرومام ى

 خسرف چوا « ینا . راو نمرالووارف یرکسء تااا هع هد ههعا را بناوج
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 كما هراپ رب بوقیچ هرشط هلبا نامتسا نمشد زوب هج هکدتیا مام هکود
 هلینامرف كربزو یلیرپوک ندنفرط تداعس ةناتسا مام ۂجیتن . یدرارتسیا
 هدادما رلا - ا راک رکاسع رات یلاع ددع كس نوا لدلوطانا

 ك ا اح كت هدنفارطا یسمملق طاراو نولک
 رکسع هزات .یدربریدغا تل ناراب ایوک هکیدنآ یرلهللوک ب وط ردقوا

 ندنرارب نالوا مدنهم كنهعلف زورو بش بودا مو ندروعوار ید

 سمنان ان تن اد من ماد هاست

  رائاسحاو یقرت بورتک هرادرس روضح قرهلآ لیدو شاب ورک هره

 ندساقو نوزفا نددح یتامهمو هناخ هج كتبرانک اس -ءلق اما . یدرلرلآ

 هناوبح یشحو شلوا صالخندنلا داص هرک کیا هدیرایدنک نکیا نورب

 بش بورتسوک سئاسدو لیحو تنطیسشورکم هنوک هج ندنراکدهزکب
 مرکم رادرس کیا هلب و لاح < یدیا رالکد ىلا ندا كف زورو

 ۰ یدردا مان مادقا دف ینهیلق بور و نامزو نامآ هلمشد نآ ر

 ردشمها قلبوک پوط رادرسرب چیه قرهلوا هدنقوفام كنو لصاملاو

 يه هکرلنوم هنا مات مادقا لصان نیملسم تانغ یمالا سفن یف . ریایب هنید

 دحا یدیس قحنآ ؛ یدشمتا نیعت بولوب ینابرا کیدکه هنیرالوب سیرتم
 یابرپوک هدهسنلوا نیت هکلب .یداملوا نیمت هلوق رب هلینلابا نيد وب اشاپ
 لاثم ارد هدنلاش بناح كنهعلقو ناه . ىدا كح همرک امر همظعاردص

 فارطا « یدردا هظفاح ياللا رکسع بوروط هلا روا كنج رکسع

 یدس اشاپ یاع رادرس نکیا هلبوب هنی . یدردک هراهروتو هتچ هفانک او
 نالوا هدفارطا یسهعلق طاراو اعاد یدردا تنواعم هدنرومایه هاشاب

 تراغ هنیرکسع نيدو «نوجما نوسلوا رهق هبودع « یراهیحانو شوراو
 . یدردا تاراسخو برج بور دتا

 تانغ ندنرافدلوا ود اط ص وک همز یرالام به یقلخ لدراو

 ي ۱ ا کوا ند زرا یتقاوم كناشاو لاونا نیملسم
 قترآ هکیدادبا هدلا یناواو طاسب ردق لوا . یدرارولوا لئا هریفو مئانغ

 فیاوا اونا رکوا هبید نوسالاق هتمشد ندنغیداملاق تقو ور, هک ما راب لیمحت
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 ۱۳ طاراو ٌهعلق ةرطاح

 ندنرانک قدنخ یراق هرکوص .یبلیدا لق هلحرب رکید رلرداح هایرادرسا

 یردسلک « رردلو و ربم د ماع رب هدر جالوف نوا بوردلد كبلد ر

 هرط » نيماسم ردقوب قرهبالغاب یرارامالاب پوط هنراهقاح بورد ريق
 ردق یسهدوک مدا بوبالاقوص هرطق رب هللة ظعلا هحنکح یراطالخ « هلوم

 تآ قوج هدارح یغناشا اما د ربلیب هللا یاس هکرابدلاق هرجا روما راقلا

 بوري ٽڪ انغتسسا نده قلاب ید نیماسم تانغ . رایدلوا قرغ رامدآ و
 هبهوونا بول آ یللغوا « رایدربو یناغوا هتروع روک دم هدنآ لوا رایدروط

 ادتا بورم هدیعفاش تقو هقدنخ هلا هللا هللا نیملسم تازغ هدعب . یدتیک

 ترشابم هیمقیب بوراو هنیراود هعاق راروب وق هرجا قدنخ ندنلوق شواج
 بواتتروب هراسیرتمو روبوق هرجا قدنخ ندنلوق اشاب لاتاج ندنآ . یدنلوا

 کما رارف هرشط ندنرار راده خر كن علف ورو ڪ یلاحو نشد

 هداز شواج نوکر ء رایدالغا ود « یدالاق هریخذ هدهعلق » < رابدالشاب

 كن هعلق نکل : یدلبحا تولقم راود لبخو یدلما ما متع ر ندناوق

 هدکعا ادعا عفد نمشد ندبرجا بولوا هدناهن عافترا یراوید یور

 ندرس ددع چوا هدنرزوا راود توموروت یوزر اھو زو هلغملوا

 یرلیدنک « روب هلک یسوربک كرکسع هکر لید روک بولاق یراتیکب هریدنمس یدک
 هرجا رهش جیلیق لاد بولوا تهجکیو لدکی تهج یه زا . رایدلاق هدهتروا
 چوا < کا تکس هو قرارق ۰ قراووف هرجا رهش ینمشد « رایدورو

 رادرس بوقیج ندکدکرب راس « رایدوروب كردبا كنج رخارخ « رلهک
 ناسحا غابمو تساعز « رای غابام اغلا هتسهلج هدن راکدلک هنکوا مظعم

 نمشد ددع زو يا ندراصح نورد هحادقع ران وب . یدنلوا عیرو

 كرك تسار یزکسع راا هرو رک تا ال ناب هد
 ہلیراتآ كيب یعرکی رادان كيب زکس هلبا میافع یالآ رب نوکوا بودیا ریسا
 ردقفو نشد هدن راکدتسا تک تولک هدرا دنعل ردق یازن» بوط ندهعلق

 کما دایرف هسد « ! ناشبلاع ریزو یا نام الا» ندهعلق بوروک یرکسع
 کود ینهعلق یدک لوا نوکلوا قرهباشاب هدا رفوب رادرس راب دالشاب



 یهمانتحایس یلچایلوا ۱۲
gE > بوک یک NIE BEDE BEDE DIE BIEDIE WE KDE DEDE BIE DIE بک خاک( NDE بک )یک اکو DOE 

 تش هرزوا یرلهساط ددع شد كنەعلق راک تنطیش نمشد بشا یه

 هتنربع ناد امو حص بواب راناغارح هلا راهرارداحایو ناغرو ییئارطفو
 اا ىلع نادر یناشاب دحا یدسس هدلم و . یدراردا شاخو شاوح

 بود هعاطو ید اشا یدنس بودا نانعت کود هعلف ندلوقوب

 هرجا نیماسم تازغ قرهروق هدرب یریغ رب ںوزوہ ییراهاکرخ هلسح
 لاد هدکدردنوک ر هرادرس واد « زردا هظفاحم یرلفرطو زب » بولک

  تانغ حج بورتک ه وزاب یوق راو ود «ربخالا هبا لوا » تربع بحاص

 ۱ نسحو رامرکو فطل هل.مح وت تماعزو راعت ۰ ناسحاو ماعا هم سم

 کج یرکسع قرهیمقیج ندنراسیرتم یرایدنک رابره بودیا رلهلماعم
 بارخ تباغ لا كنهعلق ندسلوف اشاب دخ هداز شواح . یدردما بیغرت

 ارل ر ارز یوا ضهدیارا مع یرابارخ ناشد بولوا
 نمشد اما .یدرابا بارخ بودا تناما یخد هللوک نوا هرسوا هنن نده

 . یدرات | نوسلوا اوهرب یرلکنف ددع كم ةعفد بوالاق ندنیغ هش

 همایهاو ید ندحوم شوبج برشیرف هنوک ندنوک كنج هرزوا لاونم و

 هلرا رایتخا هدید روما مرک | رادرس هداناوب ! منام یمارد قدنخ هسا رایدلک

 9 یلدا رومام هم یو قدنخ ینابشاب هطا بودا هرواشم

 ءاوفا ود « هدهلک یخد اتش ماا » بودا رذک یغد نوک نوا ندنرزوا

 ؛ یزااهوح وک تفک هدر

 رادرس یسیراق راج رب هجیک رب هجنقوطنم ( هباسا ایه ایش هللادارا اذا )
 ه)هسرراتروق ندکل ربسا هدنا راتات یملغوا مع « مارو رک ۱» بولک هیاشاپ ىلع

 هدیروق یهملق بودبقآ یرص قدنخ « مریرتسوک هزس یلویوص كقدنخ
 هلفو ندکلوکود لا بوط هسقو ۰ كسربلآ دلرهبمریو ناما لهسروق
 « ررتسوک دلرهربتک بور دلو یناغوا كنبراق ناه اشا ىلع هخد « . زاژروق
 2 ۱ ارز ,نوتسلوا غاص كرت . مد ندنتعافش ابا میم » یراق

 مرغا شا « راک یھ تی هو تروع ه حک لوا رد « مدروک

 نآ لوا ءرد «رارولوا قغ هکنوح . را ران وسر دلاق یرلرداح راکر یهداووا
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CY طاراو ٌهعلق ةرطاحم 

NIE NIEDIEDIEDYIE DIE IE DIE BIK DIE IE DIE IE 

 راس هلراهروطو لرح بوروا راریس . راتبج یئراق هرایوط نالبنآ

 ۰ یدا هدهمروک یناکرادت

 طاراو هما مرصع یادتا

 زیب لاب هراپ یدب اشاپ ىلع ندییناحرب كردنمس ةعلقوب هلا هللامنپ الوا

 هلیرکسع یدنکو رابجهبجو یحوطو یلوق وق هطوا کیا نوا هلبا رای وط
 ددع یدب اشاپ دم هداز شواح یلءهیز یریزو یلوطانا . رایدربک هسیرتم
 . یدلوا هدامآ بورک هسیرتم هلا یرحک, هطوا یدو هلرابوط زیب لاب
 ددع شب ندسنفرط یوق ی هدنسب غ بناج كنهماق اشاب شاب لاناح

 بناح كلنهعلق ندنآ . یدرک هسي رتم هللا یرحکب هطوا شب و پوط
 د یلغوا شواح هدا باج . رایدرک هسیرنم کک ه3هدنتس#ق
 نسح رتس یاد هرزوا یعاط طاراو نالوا لئاح ههعلق ندنف رط اشاب

 . یدالشا هغمالپوط یراصح نورد هللا بوط یهاش ددع نوا اشاب

 قر«بلریدجا زوک زورو بش بولیدیا موم هبهصلقو ندلوق عم هدمب
 نورد بودا رادهنخر هللا رلبوط یتسهنکرب ٌهنس كنهعلق هلا كنها کنج
 هسمیک ندندرد یرابوط اشابنسح رتس ید یدرابدا هلاوحهنمشد هدراصح
 هنرانک قدنخ یخد راسب رم هدفرطره هنوک ندنوک . یدلوا نمرتسوک شام

 هدنجا هکراو قدنخ رب لاثم ارد اما . یدراردبا بوشا كنج قرهراو

  ردعساوو ضإ صع ردقو و نک ها كلروانش یسهدرادشاب اشاب نادوف

 ما هرویوق هننراصح لیذ ندنرلکدم هدا جالع رب هکسک ییوص كيو

 رب هس هدهسلا یدلروط بوليرو رارق كردنا مدمم یراود هعلق بودا

 اما ؛ یدرولوا مدمم هلق هلا راد ِط رس لاب هک یدامهنلو هزاح

 نالوا مد ۰ نمشد هحکوا هن . یدروسهل ديا شورو ندسوص ڭكقدنخ

 . یدردبا ریت هلا محجر هلوط بوتاح هراقصا هلبا راکهریدو .هارش یرارب



 شک حک )بوک 9 )دیک )یک NSA )وز BIE NDE NEDE NIE NII NEDE RIDE HE NSE NDE NAN BSE هم KOSE یوم ۲

 «مودقو لبط . یدرب هلهربخ لع هدد ندنسهعشعش نشوج هبحو « حالسو

 ردرا تاع حیهح بو هلکموک موك ۰ موک ۰ 9 ندنتوص انروسو رفت

 .قلوشتو بعرت کنج یرارب یر هلسادص 19 7 . یدهلروک یکرس تفقه

 نورد اشاب دمحا یدبس یزاغ » هدقدلوا نانا طاراو « یدرلردا

 .ثعاب توقح راتاهرت هڪ ود « ! یدتک بوةح ساللاءالم ىلع ندراصح

 بو ایصا قالوق الما هراش هلو نشیدنا تقام رادرس اما . یداوا وک تھک
 ˆ بوداشوق ندر دبعل یل زنم بوط 7 هد ینسهعلق طاراو هارکود معو لط

 ودر هر . هدنکوا زوک یملسم تام هلرهبمربو نامز ناما.الوا

 یرالو ناحیص < بوایشکد سرم تاق ید نوک لوا . یدقوص هسیرتم

 .نالوا هد*ءلق فارطا .یدلبراو هنتا | بوط كنهعلقا بوسروب لوق « لوق
 . یدنلوا ثکم هلا هاکرخو همیخ هدنابب یب یارح

 ا یحرطا-س ندارزو هدننامز تلات دم ناطلس یحناف یرکا ارز

 تودهرگ هسیرتم مالا کی هله هدکدتا ه رصاح ین-هعلف طاراوو اشاب

 ندرلوا یرافدروت واو راما ثکم هرجا یرلشوراو ددع ید كطارا و

 .ینفرق هرزوا لاحو < را رک تقو هککود هلق وط هناد چوا یهعلق

  ندنراسیرتم كنسراوا سکیه بولوا ناروو نافوط « تماقو شق نوک

 ترسو حتف یب بودیا ولغ هرزوا اشاپ دمت یحرطاس قراقیچ

 9 طاس س ا اا لع نمرادرس هتتشا :. راک هدارغلب یرک
 طاراو هسد نوسالوا هلبوا بوروک هدرلخرات یلالمرب لاحوا كناشاب

 نادبم ینسهعلق طاراوو شما قارحا بوروا هشت | ییراشوراو هله كنسهءلق

 هرشط هرانالوا روصح هدراصح نورد مه بوقارب یرویس بیس هدهد رع

 .هشبام زا و كنج ندلد نورد یرکسع هد م عنم ییدادماو رثا كنشوراو

 الق ك لوا نوک لوا . یدسا مه فرص هکما هدانآ

 ره ار  یالسا تخادنا هرزوآ مالسا رکسع یرایوط زج لا ددع

 .لوغشم هلرلحالس ضخل تیخ راج هداس توا كنه و بوط یامع رگ

 كردک یرابا هلقمزاق یرالوب ناجبصو راسیرتم هسیا رامتو اعز بابراو

HET 

2 



 ۰۹ یسهقنلپ روطاب هتگق

 بودا نارج یر شرک ندشید هعلق ید هدارو . ردلح ناراتروق
 هذفوخم لزتمون .ردشلوا نامای ناباخ هلرامظع تخرد یا تناوح

 رکسع لا ارد نمدنفا اقای لع وک اقش رادرتم تراک شرک
 هنسهعلرا تاوح بودا ٹکم هلیهاکرخو همبخ ددعكر هڪ هبانط بانط هلا

 تنم هتسدورو كاع اغ رام ع زابا سلا یک راو

 قاط هن قاطوا كنمدنفا اشا ىلع مافعم رادرس هذلزن« و سقح هتشلا .یدا

 شوخ « مایلوا یاه » ,دنکیوروس یوزو هنیاک اخ بوراو هنفاطن نودرک

 زازعا ییخ یرقح یثراق هناود بایرا هلح ود « ! كدلك افص « كدلك
 راسو عملم رح ر ه رمقحخ نآ لوا . یدلبا را ةلزاولد بودا مارک او

 بودا ناسحا یزعاشمت یسهلوقم تاب ورىشەو تالوک ام نالوا نتقم

 بولوا فرشم هاب راتګ فرش بشوزور . یدلبا لاخدا هنسهمر یناوغا
 «مدربدالک | هحرد ییدلوا زغولعم یرانصح نصحو عالف نالوا نر وظنم

 یریذاح لاتقو برحو لادجو كنج . قتالیصفت كفارطا ندریقح
 دحرس هتسهعلق طاراو راب رهو . یدردیا قق بوروص یارطاخح

 هنوک ندنوک ادخ دمح . یدا لکد یلاخ ندکمردنوک راتشاح ندنساباعر

 لدرا ید كناخ یارک دم یناخ مب رق بولوا لا ایرد مالسا رکسع
 تب هلا راتات كہ زو یارطا یسهعلق طاراو هرجا راح هرواو الو

 را تلحر ریش اا لء رادرس ناه بولک یربخ ینادلوا هدکعا تراقو

 یشادراق اشاب شووایس « یدلوا رکسع ٌهمیلط یریزو ندوب قرهریدلاح
 هفاسم كراس و نع . یدنلوا نامرف یحهخرح ید اشاب نسح هژانآ

 یلوطانا هدنغاص كمرک | رادرس بوللوا نامرف رالووارق هجا هتسهدیم

 یبا مود هللاا یا مور هدنلوص « اشا دم هداز شواح یسک, رلکیب

 دادرس هدنهاکلق هلرکسع لاث ابرد و بودک راو ناحاناوذ یساشاب

 یعرکی. یرایهای- كولب یعاشا ددع ترد هلا یرالوق و هطوا قرف رفظم

 <« فض ردق هطاراو یارحص هلراولربم ددع یرکب زو «نارمربم ددع

 هرز بوریدریو لع « قارباب ۰ قاجنس نایاب رکسع جوم جوم ؛ فح



 یبهمانتحایس یلجایلوا + ۰

 كرلنادناخو . ردرلانب نیزمو رومعم یلوتروا تیم رک یسلج بولوا ىلە رح:
 یاق ررپ كيارس یھ .ردهقرط شرک رہن یتراظن كنیرانیشنہشو نزور
 نالوا هدفانک او فارطا بولوا راوس هل نارا سکه «راو یراقنرج و.

 « راردنا قو شاع بودک هترامرا هاب هدنرلوشراق كسرلهاخو هرلعا

 قشع بودا هدغآ یعرلحور هللا هزح تاوصا لبلب تامغت هدعاب یه-

 نوک انوک لاو لک نالوا هدنناتسلخن فارطا . رارولوا قرض هقوشو

 راک ره ردا طوطح تک یعدآ عامد ندنسهحار هینامعن قیاقش راهزا»

 شملیکید رانوکنرسورس سایقو دح یو لخت رادهویم هدوج
 تجردو هتشلا « ردشمهلبا مگ نابابخ اب ؟ بولاض ها هش 9 رم هلغلوا

 ارش نسح بوروتوا ِ ساح *یلاعا ج هدنتل | كلرارادهباس"

 لهس هنسلاها تقولا E هلغملوا حتف ی رهو ارز > ردهدکعا یلصف»

 راس بولوا رومعم هنوک ندنوک هلتهجوا « ردشمریو لاهماو تصخر

 هرزوا یر شرک .راو یعامحرب زونه . ردهدکلک ابارو اعر ندنابصقو اول
 تیم هریک بورپدباب ناخ میظعرب اشاپ دمحا یلغوا یلیرپوک هدنشاب یرپ وک چاغا
 ندنرامع راس .راو یراناکد ددع زو ییا هله . ردشمهلبا رومعمو رتس هلآ:

 ۳ رد لفالفاو لدرا یساناعر بولوا رهش تمننع هاغلا4اغ . ردلکد باب هر

 یاوئا یلدحرس یک یقتاخ هو و راوغمط کارا رد رو یر

9 
 هل ا هلا راکو نابعا راسو یماقمیاق هووناب اشاع زادعب

 روطاهتکف ) بولواناور هرجا رانامروا هنداح یراکزور لاش هل راقیفر

 . دلك هن ( یسهقاب

 شووایس هدعب . شعا مظع رید امدقم .  یسەقنلپ روطاب هتکف
 زوو رادزد رب بودبا راما اددحم اشاب نسح یراص یزاغ یشادنرق اشا

 رومعم بودا اس رارقلاراد هناخ ددع یللا زوو راصح تار ددع یللا

 ضع هتلودرد بودا ( ناخ دم ناطاس حماح ( هدیتساسدلک « یدتا

 ناح هکردصانم یاح رب هدننسارآ یسهعلق طاراو هلبا هووناب الاح . یدتسا»



 ۰۷ ۱ هوونا علق لاکشا
DIE DIE HYDE RODE BEREخاک  ND BIE BK KD BIE DDE BoD DUK DIDEهک ( AE (> NDE NIE RYDE (> DDE 

 « ردشملباب یک یاب هنیمز بواوا یسوقم یلکش « ردمظعم رهشر, یراسیو
 قلوا رومع» الا بولوا میدآ زو وک كب ترد یعرچ رادام راد
 چوا * ردرهساط یوقو نيتم ددع زکس هل . ردهقنلب رب نانلو هرزوا

 بناج ( یسوم هلوک ) هلق باج ( یسوقق راوشمط ) : راو یسوبق ددع

 یخد كنوب . ردرلوق جاغآ رظان هقرش تمس ( یسوق طاراو ) ۰ هبرغ

 قدنخ یی بوشوا ایعر ددع كيب نوا ۰ شاوط یرون شرک هرجا قدنخ
 نرزمو فلک« تیاغ ( یع.اج اشاپ دم ییرپوک ) هدشوراو وب . یدرارازاق
 رب كلام ههرثک تعاج « ینوزوم ءرانم رکراکو لتسهرک یتسوا بولوا

 * عاصم تیاغ هدو ( ییماح اغا نانع یصاخ ) هدنجما یشراج . ردعماح

 .كعماجوب . ردرومعم عماج یلءهرانم هتجنو روتسم هلبا تیمهرک « نیریش
 : ردوش یخرات كوکح هرزوا یسوق

 ۰ یناسحا هکاخ وب بودا الوم ترضح بانج

 یاونع یلاع تیب وب مدبای هنقشع یببح
 ندکفطل ها در ینآ یدلک والغا هکوبق

 یقاسحا هللا وفع راموا ناڼع یجزاب ندکلوق

 اظفل یخ رات یدد فتاه هللا لاح ناسل

 یناحبس تب مات | یدل وا هدحوا شع هلاك

 هنس ۳
 ىج هن سرق 6۱۰ زدنلمراتم هم لە( ی یو ر
 ندرلنوب ۰ راو ( یمءاح اشا دما لضاف هداز لیریوک) هدنشاب روک دم

 ات یهحف و غاب ددع زو 1 هله . راو هدرادحسم هقش

 ء ردمدالوا رویم الا ردو ری زر
 .ندنرانشنمشو نزور هج بودیا نابرج ندنسهنروا ات شو شرک رهن
 هقدح نالوا هدنناوجو فارطا ۰ راردبا دنس راقلاب نوک انوک سکیه

 رب كنهضور رهو ینژک كنسراناتسو كبشم عاونا « یرفو كناتسلکو
 : یرارومعم كنسرات ادناخ هلم . رداربم ندفصوت و فا رعآ یحرطو زرط عون

 .یناقوفو یناتحت ددعتم « یلماحو هعاق : ( ینارس اشاپ) هدنید یسوبق هلوک



 یمهمانتحایس یلجایلوا £

nomen 
 هدالهسرتک همروضح يادو دق یلارق لدرا . غجالال هتبلا»

 هنرزوا اب نسح یلالح و بولک هملودرد ناه « ردلکد وبا لوقم

 یرک بود هعاطو ًاعمس لقاع یاشاب دم هترزوا كنو . « ننسهدک
 بردوا لیروک هسقو . یدلما افتک | کما حتف یهووناب هداسو یدنود

 « رامقص ۰ غاطب رش * تيه لکس ء طاراو ادعام ندهووناب وب لیا رکسع لاثم

 .یدیا هدنسبوق منع كما حتف هد یراهعلق مان هشف «راوسخ «راوتجا

 رهش بولاق هدمالسا تسد یسهعلق هووناو یر ندرصعوا ادخ دمه

 یتاعزو رات بابراو ینوباه صاخ كناشاپ . هللا ظفح « ردشلوا مظع

 بولوا تیولوم هغا زوب شب حتفلادمب الاح . ردروطسم هدنفاصوا راوشمط

 رب « یرادختک ها « یساغا یصخرب « یسهطوا یرحکب «یرادزد هعلق

 « یساغا لوق غاص « یساغا هملق هرشط ۰ یحوط هطوارب ۰ جهبج هطوا
 ۱ ورا یا لان < یناغا نایرع « یناقا لرق لوص
 یرلبج هظفاحم و تارفن ردق كس زکس . ردقلاغا ددع نوا هلم « راو یبماغا

 : ۱ ۰ ردراو

 كوجوک ۰ لکشلاعیرع هدنرانک یرهن شرک . هوونای علق لاکشا
 هنر هو ریریو ناشن ندجوجأب دس یربیه هکردراو یرلهیاط انب شاط

 ۱۳ ۱ یو ع لا ددع راتوا هدنربم رات مدا رکس

 یرحیکب نالوا نکاس هدنجگا هملق یحاتفم کراو یسوق رب رظان هبهلیق
 هدنزوب جا كنسوبق .رک یرهن شرک لام الام ندنجما قدنخ ۰ ردهدنساغا
  تعاسرب ندهتحت هدنسد كعماحو . ردراو ( ییماح ناخ دم ناطلس )
 رب انعد . راو ( هعلق نراب ) هرجا ههلقو . ردراو ینامرکد تآ رب « یسهلق

 راج . ردقو یش رب هقشاب ندنرلهطوا یرحیکب هدنجما بولوا كجهعلق

 .كنراود هکردراو یرلنتم "هلق ددعترد یلوتروا هتح یراتسوا هدنسهشوک

 * راو یسوفر رظان هنفرط یطاب كن هعلق چ او . ردیلنسا قابا یعرکی یضرع

 . ردیل رپ بل هلا رم ا قدنخ یحد كن و

 نیغ كرم . ردبا نایرج ندسنجما شرک رم = . یشوراو كنءووناب

iiوه شنا ¥ 2 هی ری  



 یسهعلق هووناب ۶.۰۵
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 شمکچرس هناممآ جوا بولوا عقاو هدندودح کاخ هووناب الاح « ردشنوق

 .ردنکنر لقرب نیکس « كوچ وک یک یساون نیهاش هدنرزوا اق یزعرق نیلا
 ؛ لوك ؛بلقو اوط ر رب قانوق جوا هد فرط برغ كالا الفاو
 نمشد هرک هج یتسهرا تناوج كنهملق و , روروک هووناب هملق هدناش
 كمالسا نانزاغ هسا شمشود هلا نمشد مات هس شالاو شمر وج

 رب عماجرب , هناخ ددع شما هدنجما كنهملق . ردشامالوتروق ندننوخبش
 قحنآ رظان هننناح قرشم . ردقو زار یرغ ندا راثآ راس « راو رانا

 یوق كنسهعلق شوغالو . ردقوب یترامعو یشراج الصا . زاو یسوبقرم
 . ردراو ( یهاکتراز اد ) هدنک و۲

 بوک یسءرد رک اس هدندم تعاس ( ٤ ) هلاش بناح ندارو

 . لدلك هنسهعاق ( هووناب)

 یخ بولوا یا كنلارق را مان ( ناوناب) .  یسهعاف هوواب

 . ردراو یخحرات هدرب رتعم رونوقوا هدنسارآ اراصن تلم هلفلوا ماعو ربتعم

 دا یناث ریزو هدنخحرات ٩۵4 ۰ ررید « اووا یاب » ههماقو ییاخ دحرم
 كرد السا یهعلقوب یرانأبتس رخ لدرا هدع) بولبدا حق هلت رعم شام

 ییرپوکو هلینامرف ناخ هاربا نب ناخ دم ناطلس هدعب . راپدلوا هدادرارق

 لآ مکح ریز ) هوناب یدربک هنب» : یخشرات . رد-شلدیا حتف هلیلا اشاپ دمت
 . هنس ۱۰۹۱۱۱ « ( هاعع

 لس شع ۰ بوئولوا نامرف یسالوا یت یاب كنساشاب راوشمط الاح

 هدتفرصآ تحت كرارب زو نوکوب « نکیا هدنفرصت یرلکب قاجنس مدقم

 نح هدنفرط یلواانا نکردیا حتف یهعلق وب اپ دم یلیرپوک . روینولوب
 هدننآ هعلقو ندنکیدلک هلبا تراغو بېن ردق ههسوران بولوا یلالج اشاب
 : یدلک نواه طخ وش هب لیریوک

 كنسهیمعت یدرک» اکو . ردا ٩۸۳ باسحاب « هناع لآ مکع رز » [۱]

 هسریلیدیا مد هدیددع ( ۷٢ ) نالوا یساسح لولدم كطفل « هووناب » هلتلالد

 بولوا رادکنها كيو هنایرورس رات « راقیچ یمهنس ( ۱۰۶۱ ) نالوا حف خیرات
 ۰ ردنف قناوم امام هد یس هیمعت



 یبهماتحابس یلحالوا ٤

 اق هناحاوس ان وط بورک هانوط رہ هللا یر هست ندنا و هود اشا

 .هلبمان « یزوط لدرا » بولوا د ذل تباغ زوط و « رار تک یزوط

 . ردفورعم

 .لاب هراپ یللا ندهعلق بودبا میظع تفایض هرکرب یادو. هعاقوب هداروب
 هدنناب اغا ىلع یلطاحاق نالوا زمقیفر هدکدسا راقانامداش بوتآ رلیوط زم
 .صالخ ندکلربسا هلرههتسیا بودیا اجر ندناد, ہت یغلشادنرق نالوا ربسا
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 .باوثا تاقرب ههداز یالنالوا صالخ نو رطاخ كمل نادوف .یدلیا

 تدوع نوک لوا ؛ یدابا رورسم یزمسه هلک جا اطعا تا انطاق رو

 هرجا راغاط ه رغ بناح نداروو كدلک هنسهعلق اسدراو هش بودا

 ۱ . كدلك هن ( یسهماق شولوس ) بودیک
 .هدنرانک یره شورومو هدنک اخ یغاحنس هوما - . یسهملق شولوس

 ¥ از 2 رک هنر ی تیک یی

 .بولوا هعلق هحیل هلاوح هجا رو هدنیمز یلاسیق رب شمکج رس هنامسا جوا
 رب رظان هنفرط یطاب هحزا . راو یسههاخهبح ۰ یوط « یرفن « یرادزد

 .قدنخ ر قىم لاثء هعاق نداق هتک و راو ی ددع زونوا < یسود

 .نوا قحا هنحما ۰ ردراو یماحرب لوح وک كااخ ناملس هدراصح نورد « راو

 .دمحا ینات رزو هلا ناخ ناماس نامرف هدنسهنس 4 یو ارز « راغص مدآ

 ۱ ۰ 2۱ رب مات (ررغشلت ) نارق هملق لسا .رذعمهبا عف اشا
 ۴ خرچ یوق و راکداهرف دانسا ایوک « ردهملیشا ندابق همسک هکراو یبام
 : وبقو . رولوا ناربح نروک هکردرودمو "ال هاب وا « شعوا هلا هنکنمو
 1 اوکو ۰ ردنیق ردق جالوق چوا نوص نکيا هدنید الاب هوک رب مظع ردق و

 ۲ ۱ . ردسهراب زود

 :یراتکم راراب ددع یدب ندارو كردنا اشاعو ریس یند یهعلق وب

 ۱ . .(شوغال) بودک هجران راقلقاطاب هلامش بناج تعاس (۷) بول | قیفر
 . قدلوا لصاو هنسهعلق

 ۵۵ یو . ردا كلارق مان ( شوغال ) س. یسهیعلف شوغال

 . یسلاها كردا حف اشاب دجا یا رب زو هدنرصع ناخ ناملس هدنخرات



 راسو راغاط هلرانک یربن شوروم هس تعاس چوا تولآ راق راراب

 . لدلك هنسهعلق (الا) هدنلخاد یالو لدرا بوشآ

 ه ردشعا اس لارق مان ( ناوشا نلت ) هدعدق نامز س . یسهعلق ابا

 هدنرانکش وروم رهن . ردنادوق ( هرام.) یککاح ندنفرط یلارق لدرا الاح
 دحرس ثالبا . ردیسمخ یلکش بولوا انعر هعلق ران كنس هرزوا یلاع هتشی رب

 « یرلهنا یم هدنسوشراح «ردراو راقانوب هناطاق هدیزک ددع كس هلغملوا

 . ردراو یرلاسبلک لوس « یرلن زخم هدنسهلکسا
 هفرش بناح بولا رازوغالوقو یرادغاک ناما هر و ندشتنادوف هعاق وب

 . كلدلک هن ( یسهعلق هود ) بوشآ راغاد صص راک یر شوروم هنس
 یراساح هسک هدنجا اما . ردعبات هشونایک یلارق لدرا - . ینهعلق هود

 كلم كنسبراق یلارق یاحداب اما ۰ ردراو یساینطاق ددع كرب شب ندنفرط
 رب شمکحرس هنامسآ جوا هدنرانک یرهن شوروم یسهسلق . ردشوروم

 مغال ندنفرطرب الصا هکردراوتسا راصح رب نیتمو بعص هرزوا ابق نیر
 هری دا هرصاحم الا . ردلکد نکم رفط هنحتف هللا هجو رب ندنک دم هلسش۲

 ءراو یسهلاوح یروشآ یرهن شوروم هجرک . هلآ هلا هری و ندالغو طف

 ورابو جرب راو اهقهق بولوا ىع یلکش . ردقو یفوخ نادنج هدندنآ اما
 ایوک بولوا نر یک ینوت ینربک یرلپ وط زع لاب دنآ رس هرزوا یرلهساطوب

 ناصح نصح رب هلون هدنراد لدرا . ردشمهزکب هنسهعلق ناو كاتسکروت

 هعلق یرلوا هلح . ردشلوا قلخ هعلق هلبا تردقدب بوک . ردقوب الاب هلن

 شوروم یرلهرحم « ردهتسارآ هلا رلیارس یلتیمهرک هج رص ناولا لاثم
 اشا هدنرانک شوروم رهن . ردللاح هسرب یربو رطان هرزوا یره

 هلرلاسدلک د دع هج . ردهطب ر نیریش ۰ رومعمو نزم تباغ ید شوراوب
 ددع زوب شب . ردیواح یرلوا نیز ددع كسب بولوا شلوب رفو بیز
 مظع رهش و . ردقوج تباغ یرلهناخیم . راو یراناکد هفلتخم فانصا

 هج رلکس هنسرم ندسدو و هر دنمسو مرس « ندندارغاب انوط ارز .ردهلکسا

 بول. یزوط اة قوا ك مکه ندا یا و



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۰

 یہلا یرون ی هداروب : ۳ ( فرا ز هوس نادنهش ) هدنرزوا یرباب .

 در فا رش خسشلا ( ° ردشلوروک ندنفر ط تما یاحلص کیدا ناعل

 . بحاص رک هرېشوب بولوا یلرهش هرغا هددن كاب كاخ : ( یدنه یدنفا

 ماح راکرخآ « یدا هللا لس یف دهاحم شلوا یحاص تماعزو هداج
 دنسودنه ناحابس الاح هرزوا یسهلاوح یبمهعلق اب بودنا شو ینداهمش

 .راردبا تراز دحرس "یلاها هلح و.

 و هلا تاتحا هله 2 ندکدلبا تراز یارک تاوذو

 هدفرط یشراق بودیا روبع رم شوروم قرهلوا راوس هرایگ هدنبد ول
 . لدک هنسهقناب (اندار ) نانلوب هدنرانک میفع رهنویو.

 و نکیا راو رسج ندربجنز هرزوا رهن وب ندنکسا س. یسقذلپ اندار
 نورد نکل ردهارب و الاح اما « ردا ان اشا همالوا دهشو یزاغ ینهعلق-

 سولترام ددع E هلا رادزدو یسهناخ نانسرخ ردق اوت ا

 یدمش « یدا هدارو ياترا تاقلح هود 2-4 . ردراو یارقن

 فاح هحنرانک شوروم رهن بوک نداروب . ردهدنفرط یسهعلق هوا هسیا

 ار( یصهفاق شارفو) تودک تعاسر هقرشن

 هتشب ر هدنفرط یسهعلق اندار كرم شوروم .  یسهءلق شارفو

 | وص هکردیصاخ یب ہول الاح ۰ ردهقنلپ متر هلوط شاط هدنرزوا یلاع
 یرلاسز هناخ ددع رو جوا a ۰ راو ییارفن ددع س « یرادزد « ردقاشاب-

 .قرح یرلحفو عاب ء راو

 هارد یک تعاد (د) ہیرا: ک یر شوروم هنس یراقو ندنو
TT رم شورومو EAT هوا هد ول ۰ 2 WET اسدراو) J» 

 زو هدنحا .ردهقنا ر نهتم هڪ ال وط ندعل رم کو هدنرزوا رار عع سم

 ا .ردراو یارف ددع شع . یزادزد ۰یسناخ یللا
 هناخهبج هلح بولوا نکاس هدنآ رادزد .راو هلق انب رکراکرب هدنسهتروا
 تاق یرلعاب ام. ردفو رازا یراح اللصا هد رهعلق ددع کاو. ردەدن 1

 ددع شا ندراد زاغ کیدل كزمقفر اغا ىلع ىٰلطاجاق ندراهعافو . ردقوح-
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 :كنهملقو راب یلاوح لوا ارز: رک ررمض الصا هرو و ند ت لوا اما
 . ردلکد نیمز نیما هنم اما ؛ ردشلوا عقاو هنفالخ

 .یئیاق قاشوط یلغاب .  یرلتاداعو هسلا یاحودءو میانص رثا

 یبراتخرو غاب ییاخ دحرس هلح . راو یشیاق لاثم هنب « راروق هرابالود
 .یخد هقوج عونرب هلیمان ااش . راردا ندشیاقو ینکاسک وک كنیراتآ و
 . راریک باوئا قجارادو هصبق یک یلدحرس «ردقانشوب هل یتلخ . رارلشیا

 .شم واو ییدحرس هقوج هدنزوک یرازید هحنساوهف ( ربصق باش اربخ )

 هلج هدنراسکوکو هدنراکی « بوک امالوط یردوکو امالوط هقوجو رکروک
 یرارشتاح .ردندریرح یراقاشوق یهدنراس . رازکید هود شموک
 .بونالوا قیراص الصا هدنرلشاب .ردند ردوک ضاسو هقوح بولوا قحاراط

 جات یلدانق نیهاش هسرزوا راقالاق رومس ندهفوج لیشیو ینمرق یسهلج

 تاکو بودا تغر اظ ها شو الع ریا فال زر
 .یرلهزانج هکر کم « رازامقیج هبهرشطندوقالصا یرانیداق . راریری و هقدصو

 .تمکح قفاوم هک اقح اما : ردراو یراصمت هداملاقوف هدصوصخ و اا
 ی

 -هللا یرابد لدرا ارز « راردنا ماکت هحراحمو هجروت س . یزاناسمل

 . راریلسهدیا ماکت هجراحم ندنرلکدتبا ارشو مس هليا راج اعاد بولوا اشم

 . ندن راعاط (طاوف) یهدنرابد لدرا ات یرم شروم نلک هربش و

 .« هن ره هدست الوا بولوا عج ندنراغاط یس؛ءلق هودو یراالباب انلاو

 . ریشب راق هان وط و

 ندنسارزو ناخ ناما : ( اشاب همالوا دقم ) .  نادیهش هاکترابز

 .طفاح مان ( جنارف روت ) هکنوچ . ردشلوا دیهش هدهدبرع رب مبظع بولوا

 با راغلا هجنییقع هرکوصو شمقیچ بوریو ینهسلق هلبا هریو الوا نعل
 لرونم رق وب . ردشمتا دیش ینرکسع هلجو یناشاپ همالوا هلیا هلبح بوشبتب
 رومش ) هدنرزوا یلو راوشمط . ردراو ( فرابز ادہش رب كم ) هدننرق

 .داص یروشآ یرب شورو > ردهدوسآ هدنسهکت یدنک ( یرابز ابا
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 مرخذ ددع كس هڪ هنس رې ندلدرا رابدا بولوا رهش تمینغ تباغ اریز

 لازا یرهش دحرس ۽ واو ایم شکم ددع ید E ی

 ددع جوا < زار داماد تا تارق هروطو و هتح هله یرادالوا

 ابب رومغب ) هدنرزوا یلوب راوشمط هدنجراخ هعلق وب : ردراو یرلهکت
 هکردناشاتکپ ناتا میظع ربریو ناشن ندمرا غاب یسهعبرا بناج 6 یک
 شیورد تفرعم لها ا ل بحاص هعاطاو تنس لها « هزک او كاي
 . ردراو یراشب راد

 0 1 یا رک زامعتوت -- .راضخ هتروا
 راداب ازاد 4 روزا ونسا راضخ نتم دسو نضح نهحر لک شلایسشت .

 نکاس هدهعلقو ا ارز ۰ لکد هلعدا . ردقابا ناضس كس شب یعرج

 متر هلوط یلناوط قابا یللا . ردمشعاص هليا قایا هلی بسح ندنفیدلوا

 « ببغرب . رد وق ٌهعلق هقنلپ ندجاغآ ایارس لکد انب شاط . ردراوید یدادش

 قدنخ رلدابص «ردبا نارج یر شوم ندنجما هکراو قدنخ اه هیج

 "راو یسوبقرب تج آ رظان هقرش بناج . رردبا دیص رایهام نوک انوک هدنجما
 .ددع شا هلج هدروس فارطاو راو یرسج عنصم یاصا ر هرزوا قدنخ

 یدب یر,ه 6 راو یراپوط زم لا ددع شد نوا هرزوا یراهیاطو رلهبیاط
 هلج هدراصح انروا وب .ردرلوط عنصم تیاغریلک هقوا یعرکی بولوا شیراق

 هناخرتهم هراو یرلهواز رب هحربا « راو یراهاخ تارغن ددع یللا زو

 . رینلاج هداروب بشیه
 9 را عروس یاط رز لداق یکراک ینا بم هعلق را

 « راو یموق نیتمو بعص رب جنا یلرسج همصا رب .راقبح وص ندنچا
 و «راو ىج نادنز رب ریو ناشن ندمرحج هاج هدنزو جا كنو ټو
 ,نالحابص ۰ راردبا سبح هداروب بوربتک هجیک سکیه ینارسا یهدرهش
 هتک یر كرانذوهو ماما « رادزد هدهعلقوب . رار ریدتنا تمدخ بوراقىح

 هعاقوب . ردهدراصحو به رانزحو هناخهح ۽ هشزخ ارز ٠ زایولو

 ه ردهدرب ی هلاوح شلوا عقاو هد نر اب هوراو نالوا یراعاب كنهوودل



 هول ةعلق شیاتس ۹ ۹ ۳

9 IE NA DK ایوب NA وب( NY NUDE جیره NA NALA OE 

 « یرادجاب « یستع . راو یتارفن هعلق اناوتو عیجشو ردا ددع رو کنم
 . راو یدیحارخ

 شاط یدادشو لکشلایس هدننماد هوراو لبج .  هول هعلق شیاتس

 ردعدآ كس نوا رادام اراد هلبعدآ كرقح یعرج هکردانعر هعلق رب اتم

 یهدفرط یلامش كنملق وب یر شوروم . ردهماق مظعم داوس رب هی
 مدمم یرارب یضع كتسراود هعلق هدا هدا نایرج بوکود یراود

 : راو یسوق ددع شب . راشُما راوتسا راوبد هقلپ مر هلوط ندنکیدتباب

 «(یسویق بزع) دیمب میدا زوب ییا ندنآ ( یسویق رج ) هنفرط لامش
 . لاطب ) ا ا رو شن ندا e ی-و3وص ) دیا ےدا رور شب ندنآ
 هرشط ندنا « ( یسوق راوشت ) دعب مدا زوی جوا ندنا ۰ ( و

 ۰ (( یس و ابهارش) ندنآ ( یسود سولوترام ) رلکب یساغا ناسولترام

 كوس ) هدنجا وشراج الوا . ردراو دحسمر و عماح شب هلج هرجا هعلقوح
 هبهریثک تعاجو یلهق یلوتروا نوشروف اپارس بولوا كباخ ناملس ( عماج
 : شرات ( ىا راوعت ) نشآ .:ودکلام

 فیرش عماج یخ رات كن یدشود رنه بحاصرب یداب نوجا تعاط

 (یدحسم یحاح) هدنسهلم هجم : ( یماج یب یالا ) هدنبرق وق لاطب
 یناتحت یلوتروا هریدنش « یلهحابو غاب ددع زوب شب كيب هرجا راصح وب
 هلرلکهرد ناولا هح اارس یرافافوص هله « ردهاخ ان اعر یاقوفو

 شروم اکا یناخ . راو یراناکد ددع زو ییا هلو ردیلهشود

 بورتک یراناف روط نداق مات ( ارروط ) راد لذوا
 نداروا « راو یرانزخم زوط ددع زو هک هرشاع ندهعلق کرارا تراج

 بواک هنیرهن انوط ندنآ « هنیرهن یست هليا یرهن شوروم بوپهلکوب هرایک
 هسردم « راس همشح هدرهشو . رارابب تمینغ یزوط هدمالسا راد

 هدنآ بولوا حوتفم یرلوبق كنادناخیه اما . ردقوب ارقل اراد « ثیداراد
 ۰ نرفاسم . ردقو یجاشحا هناخ كرهش هلتهح وا « ردلودبم یتمعن ههدنورو

 . رازعا لاقثتسا هسلوا نامهم هنس رب هدنسهناخ یشک اندارب بولک نرواحم

E 
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Eده عجب  HIDE RIBEو  RAE RYDE NDE AEتک  

 هدلس هکراو یراناکد هدربانس ندرانازحا هلک یلوتروا هتختو زاس هدنرانک
 عیب رب بولوا عج هرفک ایاریو ایاعر كيب ناسکس « شم هدراناکدوب هرکرب

 للوتم هدتمجوب هحیکنوا نوکنوا مرک امرک . زاع ولوا ریصت هکرولوا ارشو
 قلا عوطقم اما ۰ ردا راوشمط هحرک . ردپا تموکح یارجا

 هدتعاس ( ٩ ) هرکوص . ردیتبان یسالنم راوشمط ۰ ردتلوترب مدقلازرفمو

 نیل مان یفوقار یلارق لدرا هدلعوب نکردک هجنرا_نک یرهن شوروم
 اشا نسح یا و اشاناعمنک لحرق یریزو ندوب هنرزوا بوداناصع

 بودبا رارف امزبن» رلاشاب سحو ناعنک ہدنرلکدتیا كنج بونلوا نیت
 و هدشوروم ر هللا مالسا رکسع كب ردقوب هداروب اشا نسح ىلا

 شوروم هاک بودیا تداب ز ییرلربق كنارهش عیج نکرک نداروب .رولوا

 لبس هدرازنج وب بودک تعاس ( +) هرجا قلنامروا هاکو هلیرانک یرهن
 . كدلك هنسهعلق ( هول ) ندنآ بودبا تحارتسا

 هشرص هوبا هکنوج . ردیکلازوک هملق یسهیعست بیس س . یسهملق هو

 .ودعلق قیتع تیاغ رد ( رت ناب ) ندنرللارق لدرا یسیناب « ردکعد « لزوک »
 هجم اشاپ دم یرزو یبا مور هدیناخ ناماس رصع هدنسهس ۸
 حتف ینهعلق وب هللا هریو ندنلا كن (یشاردنآ یروطاب ) ینادوبق كنبراساح

 یهعلقو نمشد هدع . یدتا یلاو ییاشاب همالوا ادا راصح نورد بودا

 ار هدهبضام EE هدعل بولوا دیهش هداشاب همالوا یک ییدتسا النسا

 ندرصعوا ادخ دح .مدشمتا رکذ هسانلاب ینکیدتبا حتف هلهج وهن كناشاپ دم
 قاحنس هدنتلاا راوشمط هرزوا یر رح ناخ ناملس بولوا هدسلا یلنامعیرب

 بایرا (۳۱ ) بولوا ها ( ۲٠۰۰۰۰۰ ) یصاخ كنکب . ردبتخت یب

 نيح . راو یب یالا . ییشاب یرج ۰ یرام بابرا ( 06 ) ۰ یتماعز
 رومأم ؛ رولوا یرکسع حالسرپ كس کیا هیرلولهبج هرزوا نوناق هدرفس

 بولوا اضق قلا یللا زوب .راردک هدناآ یساول یراکب هرفس یراقدلوا

 رابجهبج « یرادرس یرحکی « یریادختک ها.س « یبقن ۰ یعالسالاخیش
 ۱ دم د نوا ٠ یرادزد هملق , راو یرادرس رات وظو



 ۳۹۷ یسهعنف قالف

 . ردیسانن كلاض .لارق مان ( قالق ) ندرلبلقالفا س . ىس لف قالق
 هلغل وا یصاخ كنساشاب راوشمط الح . ردشلدا حف هدننامز ناخ ناماس

 یا هاشاب ندصاخو ردنا كنتسالم راوشمط . رده اح یتاداوو

 ریاب عقل سرب < هدنرانک یر شروم یبهعلق . رولوا لا ها كو

 تزد ا وج ردکحانعر روس رب لکتلا حد اس هلغعوط هدنرزوا

 ناماس کراو یم كحوک ر هدنرزوا یسوسقرب رظان هبهلبق . ردعدآ زوب

 . راو رازفحم وط یهاش ددع شب « هناغ شب قا هدراصح نورد . ردکناخ

 شوک هحول اغاهج رب هدنک وا یرسج ی رمز همصآ هدنکوا ی-وش

 زون «زسهقلب یشوراو هرشطاما . راو یارفن ددع یللاو یرادزد « راو

 « ردانس رثارب یربغ ندراناکد ددع نوا . راوا ییوترواو ییاوح هتحت ردق

 (۲) هلیدانک یرهن نسروم هقرش بناج ندنا . ردقوج تاغ یرلغاب اما
 . كدلک هنس ( هقلب طارا ) هدتعاس

 دا یناث ریزو هدسناخ ناماس رصع هدنحشرات 4۵۸ = یبهقاپ طا رو

 رارکت اشاب دم یللوقوص کما الت ا نشد هدنب . ردشهانا حتف اشاب

 یلیریوک هرکوص بولوا بابو بارخ هلا مایا روم هدعب . ردشهلیا حف
 رادزد بودا رومعم ینهعاق و اددحم هدکدتا حق ینسهعاق اواي اشاب در

 ءرل ناخ ا وتم « هناحات ؛مظع ناخرو ماجر بو وق هناخ هج «رفن ددعیالاو

 هدنیآ میخ بودا بودیا اشنا «فایضلاراد « ترام رب « هیکت « بتکم

 كج وکر .ردلودسم هنادک و یاب اسم و حص ینانتمای 4 سفت تعمعل ههدنورو

 لوک كشوروم ره یساماق .راو یرضخ قوس یرافقم بافت ء یا
 هتخت کیا . ردانب متر هلوط مدآ كس ترد یعرح هک ردهدنفارطا یسهعلق

 نو يا هدنسه رشط یمسوف هووناب هفرط یلاش یر « راو یرلوف نام

 هشوک راح هدنبد یسوبق راوشمط « راو یراهاخ نایتسرخ هرمشط ودع

 كجهربک هبهعلق جم اوب « ردنیتم راو یسوبترب قجثا . راو یسهعاق ما هقلب ر

 کیا هدنفرط راوشءط كرسجوب « راو کشوک هجشولرب رول آ جاب ءدلحم
 شوروم ره ندنا . راو یرلهناخ ناتسرخ یوتروا هو زاس زوم
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 تو EDE AE EDE NDE EDE رک ایا RYDE DDE DDE NIE NEDE DE DDE )دیک DDE نایب HSE EDE DIE وب و

 ا یاس اوافس فرانک اوط ا (یبهملق اووا

 « (یسههلق شوغال ) « یسهعلق شلوس ۰ ( ی-هعلق هتالص) هدنبرق هلوک هبرغ
 «ر-کوحوک ( یبهءلق اندار ) هدن-وشراق شوروم رهن یهدنید كنەوىل

 نی هراب یا یھ امدقم هدنک اع یغاحتنس راوشمطو هکردلوا مالک لام

 ىو رب رحم هکردرلن وب زمکی دام بوروک الاح . یدراو رلهعلق

 خش ) هدش,رق یوق ماو « ( یقرایز كلدیہش كويب ) - ۰ یراترایز
 ۰۰۰ ردراو یرابز ( شاب هرق

  نمدقا اشاب بودا اشاع وریس هرسدم هنمیم ځد یراوشمط رهشوب

 هابرلب زاغ هریدنمس ددع زو کیا قرهشالعادو هلبا احا راسو هليا یعاقمعاق

 اتو كن كرهیمتک ندرالوب ییدتیک كناشاپ ىلع رادرس بوقیچ ندراوشمط
 دتک ندرالو تمینع

 دن ها غ طاراو ندن هم راوشط

 ( یثاب یرچ ) هدتعاس ( ه) كردک هلاش بناج هلا یهلا مسا الوا
 قالفا رومعم یلوا زو شب هدنسهبحان راوشمط « قدلا لزنم هدنسهرق

 راغابا هلا ی ددع یک ندا . ردشاعز كنشاب یرح کرد یوک

 مر بوشا یرالو یلنامرواو یراغاط پراص لایم هقرش بناح بودبا
 . كدلك هنسهعلق ( طاحاق ) كردکح انعو"

 همالوا یو ناخ ناماس . ردنداق مان ( نایت ) یسناب س یسهعلق طاحاق

 هل غ بناح . ار یاس یدادش < لکشلا عبر . ردشمر دتا حتف هب اشاب

 یارش رارا هد زک ددع زو: چوا « یرادزد « راو یسورق رب رظان هبارح

 اما . ردیلوئروا هم هردنش هله . راو یراهاخهبح یرادقم هافکو

 ندهعلقو . ردرسهلق دحرسرب هداس . ردقو یسهراسو یراناتسد و یشراح

 لره یرایوک رومعم هب رغ بناج یغاشا بولا یقیفر یناغا ىلع یلطاجاق
 . لدلك هن ( یسهعلق قالف )



 ۳۹ راوخمط عکنا رپش همن

DIE VIE AA NDE DE NEDE بک رک NAE RAE NDE NDE NA NN ۷۷ IENE NES NOE 

 ءارق ۰ کهروب یالاب یکه روج یلغاب ضایب ۰ یک ویس : ندنناحودم
 هنشو یرب ندنتاورشم . ردروہشم یسهلوط قاق « هن « یسهروج

 ایرنک ۱ « ودع ثاخ هډرایدو كم بارش .ردروېشم یوم لا یه

 . رارجا ینوص لاب
 تاباودوروش نالوا هدنسحاو ب راوی تانلک کیا بش هه

 هزءلابر یاسح كرلوزوقو نویوق « سوماح « ریفیص « تا ندنسهلوقم
 « ربلک کشا بوقروق ندءود یسااعر راهسروک كشاو هود « طاق . رولم

 تمینغ تباغ « ردشملب وط هناپج یاب « یاب . ردبا اشاع كردکروا ندرطاق

 . ردقوب هدرابد رب یعهکوک « یی را « ی هلبح هنشو رب هدنراغاط « ردراد

 نکل « ردقو .یسهش « یرانو یوتشزو ربا هلغلوا یرادد ناتسمز نکل

 . ردق وح یدو

 هنوطره هدنونج فلاح . عالف و اضف نانلوب هدنساشم كراوشمط

 هدنرانک هنوط رهن هدنغاحنس یدنک . ردقابوق کرکرب یمهعلق دارفلب یروشآ

 روم ) ۰ ردهدر قانوقرب هدنرانک انوط هنب هدنسهلق « یسهعلق (اووا جناب )
 هسرو) نادابآ و رومعم هدنکتا راغاط هدنسهلق یرجا ندنآ ( یسهعلق اووا

 هدنفرش بناح « ( یسهعلق هتند ) برق تعاس رب هراوشمط . راو ( یسهعلق

 بناج « ( یسهعلق سوغول ) برق اک | «( یسهملق شیش ) هدهفاسم قاوقرب
 هب غ هدنلامشهس « ( یسهعلق هوا ) دنلامش تمسهس . ( یسءاقف ىج ) هدنلامش

 هدانشاب رلغاط هدلاش تمس هن . ردرار قانوقررب ( یسهعلق راح ) لام

 یسهماق ( رك چ, ) هدنبرغ فرط . ردقانوق همرکر (  یسهعلق شوملوس )
 هلوک ) قانوق ییا هلاش تماس ( یسهملق تارا ) ل ییا ر ا
 هب رغ هن ندنا « یسهعاق هن وهاب ) ندنا « یمهعلق الف ) هدنلاش ۰( یسهءعلق

 « ( یسهعاف هلبا ) ندنا « ( یهعاق راد شوم ) ندنا . ( یسهعاقف هوشرا)

 ندي: € سالک راحاق ) ندنا۰ ( روناب هتکف ) ندنآ « ( انحرام ) ندنآ

 « (یسهعلق جاس لوجوک) ندن آ ۰ ( یمهعلق ناوقش ) ندن آ ۰ ( یسهملق هلاح )

 قوبل) ندنآ ( .یسهعلق جاس لوس ) ندنآ «( یسهعلق شولقمش ) ندنآ



 یسهمانتحابس یلحابا وا ۷

KODEدیه  ED O DE DEDE EDE NIE NIE DE DE NOK YD NDE NAEهوطک  AE NAE NOE AS NDE NEDI NEDE 

 اا 2 اب هدوبق ییراحالتس ههلبا وزرا كامربک هليا اجر ۰ نمهریک

 . ردهعاق نران « طوم « ررک بو وق

 .ددع زود شب كيب « هلحم نوا هلج .  یشوراو كراوشمط رش
 عساو یلوسروا هریدنیشو یلیلوح هتخت هلم «یناقوفو یناتحت یل ابو یلغاب
 .ندنسیرب ۰ راو یرلومق اترو تاق رشکیا كترانادناخ یه هکردرهناخ

 لوح وک راقبح بوریک رلهداس هسیا ندنرکید «راقبح ررک رالهباراو رابلتا

 هدنجراخ كنسوف سورخ الوا : ردارحم نوا شوراوو . ردراقجومف
 وشزاح  ردددج دعم ( ییماح اشا دما یدبس یزاغ) هدنرانک یتدنخ هعلق

 . مدقفرط بارم یرانزور . ردقوح یعادخو یتءاج هلغلوا هدنحا رازاب و

 .یهدنرزوا یوف . رد رظان هشمط ره ندا نابرج ندنجما قدنخ بولوا

 یحرات

 ثیبخ وددهو نيد ېب "یجفوتار لتاق
 نامز دص "یزاغ « مر ؟ رود ینعا

 اسمو حیص كد هرمشح انب عماجرب یدتیا
 نابز درو ردا سد نایزاغ كربخ رک ذ

 یدیدندفتاه هدقدروص ین رات (یرثوک)
 و بحاص ءیدیس لداع یاشار عماج

 ۱۰۱/۰ هنس

 هت یرافاقوص هله هدكشوراووب . ردراو عاتمیه اما . ردقو یناتسدب

 .هسلوا سورکنم لف هدقلقاتاب هرشط ندرهش هسغاب رواه رش «ردیاهشود

 .هدرب « زالوا الصا كنس یرومس هدرهش و کردند ساغ . رولوا قزق

 ,لها ندتما یاحاص . ردشم«!وروک [ هعرص ] هغراتود ردق هیدمش

 یرافرح لعاو راجت یرابزاغ قوذ لها « یرامدآ هوعدلا باجتسم . عرو
 كنیرارشتاچ یل هجم وق ابع ندهقوچ « یلدحرس هقوچ یناخ اکا . ردراو
 .هتراقاباو راقابااق هقوج یدحرس لیشب هدنراشاب « یلباق نایتخس یرازید

 .تفاطل یسلاها ندنتفاطل كنساوهو با . رارزک بوک راجواب یداق

 . رردهرزوا تعیط لادتعاو



 یعهعلق جا دكراوشمط ۳۲
NEDE DIE DDE IE NES NDE NIE RUDE NDE NUDE NEDE DDE همتا ش منش ماش ماست 

 یرو س راقاحوا ٤ یو روا هردنش هله هک راو یرلوا تاق تاق یاقوفو. -

 زبسل واح « قجاراط « زسهاب « زمسغاب  شلدیا انب هدزرطرب هقشاب « یرویس
 یرلوا هل ۰ ردقو راس رک راک یربغ ندن رافاحوا هدرمش و . رد رل هناخ

 ( ییماح ناخ ناما ) : ردراو عماح ددع ترد هدراصح نورد . ردلابوص

 عماحو الاح . ردلکد ریکر اک .رداتب چ رک ففخ انوکرب ؛ شعا مظعم دعمر

 « ( ییهاع همح ) . ردولغ یراداک یک راغاط كتملسم تازع هرجا

 ماج راو ناچ وا * ناس بکس یک + هک ترد یا تک رپ

 كنوق - یمامح یسو وقوص . یمام یس ء3 یاب هردهناد ترد یاتسلد
 یسوشراح . راو راناکد ددع زوب ترد هدنجمآ راصح .-- . ردهدنزو جا

 ردقو مریدلاق الصا . ردبلهشود هت ههه یراقافوص بولوا نی نم

 نارح شمط رهن هللا راهرا ندر يا ندنجا هعلقو . ردکد نڪو

 الصا هدرهش ؛ راردیا شطع عفد قىزلا ىدا یوص قلخ هلج بودیا

 یادش هدهءاقوب راک نت 5 ود هشمط رې یراباکرح هل . ردقو همشح

 . راو یرلهاخ هوهف ۰ یرارانا

 هدنسهشوک ینونج بناج كنهعلق هربشط .  یسهعلق ما كراوشمط
 نایرج شمط رهن ندنفارطا هکردانعر ٌةعلق رب انب ریکراک « لکشلا حب
 ففخ رکراک لپس هلغلوا عقاو هدهریزج یلقاریوط كاپرب ابوک هعلقوب لکم

 تاق جوا رولبجآ هرهش ؛ راقآ شمط رهن ندقدنخو رداسز یاس یلکش

 یهراقم هت هدنسارآ .كنوق ییا رهو ردراوبق ریمد یبم هلرارک ریکراک
 شب هدنفارطا كهعلق جم اوب . ردانب هلغوط یرارگ . ردراو رایر,وک همصآ

 یاملعو یلوتروا هتخت یروبس « یرویس كنسرلانعر "هلق رکراک هلغوط ددع
 « ردلکد یلهشود هتخت . راو ینادىم یارس عساورب هدهعلقو « راو یرلهلق

 ندرانذمو ماما« ادختک « رادزد هدنو .ردیلهشود ناسارخ محمر هلوط

 تامهمو نازخ هلج هدرلهناخهبحو هدراهلف بوبلوا هدیرفآ درف یربغ

 هلسیب هنسا-شاع مدا رب یربغ « ردقوب یش رب یریغ بولوا ولم هلبا مزاولو



NDE IKE NIE NIE یوم( HENE RAN RA Nea EY 

 یدد یسدق فتاه یدیبع یا

 هنس ۱۰۵۲ ما یدلوا رک هعاق دما

 هل ینیام كنوبق کیا هکردریک باب بعص تیاغ فوشکم هبهلبق بناج ویقوب

 و . رروروط حالسرپ زورو بش یراباو بدولوا هدامآ هلراحالس ناولا
 هسهتسبا هلس اشا . روروط تناما هدنساغا یرحکی بشه یراحاتفم كرلوق

 : خم راترب رکید نوجا ( بضع باب ) رب رکید . رلنمریو یحاتفم

 هرجا افصرب رهش و نوسوا رک نولوا ریغص

 یناعا هدهد اوس ادخ نوا بصز هنس و

 خیرات اک 1 یدید یرئوح وب هلبا هلالاجر
 اھت ماد هلوا قح كنصح و £ مرلبد

+oس \  

 هب وق راو یسلاع رمعق هدنسوا ۰ ردح وتفم هق رش بناح د دح بابو

 سورخ )۰ ردهدنرزوا یسهطوا یرحیکب « راو مظع اط رب لصتم
 : یحشرات : ( یسودف

1 
 للاخ هلا فطل وا مدرب چیه یہ

 ندایحاو یدابآ و راما یرالد هنارخ :

 2.رات رايد د یدیع ء فناه هلا هللااحر

 ندادعا صف یصح ول هلا نوضم براب ددم

 رصق رب اتا هج هدنرزوا « ردرظان هلاش بناح بولوا تاق ییا رک بانوی
 هدننآ هلخ  ردقروخ رصق عنصم تاغ اما ردانب بشخ هل راو یسلاع
 رد یسهلق تفت 3 رلردا ماراو فک ا نرفاسمو هدنور و

 ادص هخدروا 4هسورخ وب راکزور < راو سورخر نیت ریه د هدنسوا

 ندنوت ء ردعصم تاغ هک یاو GR VRE ردا تو قرءهراقح

 لاب » .ردوق تاق رب ( یسوق وص ) .راروید ( ی..ق سورخ ) یالوط
 تبع : راو هلحم ددع ترود هدراصح نورد .ردناتم « راربد « یسوق

 نایت ددع رو يا كس یر هل یسوف یا ٤ یس 3 سورخ ۰ یسوق



 ۹۱ راوشط ةعلق لاکشا
NEDE NDE NEDE NEDE KDE NIE DYDE DDE DDE DIE DS DK EF r DUDE SDE HIE ND BIE NIE BSE NEص۲  

 زی, لاب زوب ییا لج . ردقوچ یرلکیلد پوط نکل « ردقوب یراورابو
 .. ردراو یراپوط عنصم « نزرض یهاش <« هنوربمولق « هشاش «نزرضو

 .تابورتمو تالوک أم « تایهمو مزاول راسو هناخهج نوک انوک كنهعلق وب

 یرچکب هرزوا یراهیباط ددع شب , رولیب قح بانج یناسح كنيراخذو
 یرایحموط هدندرآ راربس هرزوا راهبارآ . شلوا نز یک رگ. « یراهطوا

 كاشفا هغد روا با یت ید هوره د رط نور ها را
 .رواشالوط هدتعاسر_لماکیعرح كب«ملقهرزوا راهماطو انا یرازوک
 ,یشواح كنتارفن اغا هدکدتا رود هدتعاس رب هحیکره ینهعاق اغاره یتح

 هلنارفن بوقلاق غرب رکید « روروطوا رانآ بودبا دیرف هید «نابساپرب »
 راس « ردوب یرلنوناق هداتشو فیص حاصباب هج هلب و « ردبا رود ینهعلق
 .هکردرلاغا هقشاب یراذابهدید ید هدنشور زور یتح . ردقو ندآ و هدعالق

 .هتفردنل وا تمه ردقو ههملق و » . راردبا رظن هارح یهدنفارطا هعلقوت

 .ةحاسم شاط هدرابدوب هسریلښد « یداملوا انب هلغوطو انب شاط نوچ هروک

 هلغوط . زا هالاد هوط ید شاط و کیک ینیدلوا جاتح کلک ندهد

 .لروماح قانبوا ییمز كميظع رم و ندنژک كباراب هسلساب

 داتسا هيد رک هنیمز رعق بوبامراو هلس چاق رپ اب شاط هللا قالوا رب
 ع اما . شعااشنا ندەقنلإ ینەعلقوب لوقعلایوذ شیدنا تبقاع یانب

 هلل وا هداشنا ینهعلقو بودا فرص ی رودقم راو هرزوا هسدنه

 .یلرکراکر هیوا ندکلف یسلطا ندنا رظن هلبا نامما هک سشعا داجمآ رافرضت
 .شاخ رب ناه هعاقو هح . ردبا قیدصت یکیدعا كفاس رامعم رب چیه
 . ردقو یسهلاوح ًاعطقو الصا هدنناح رب هک ردشهلوا اس نوجما شاوص

 لغ یک« ر# ؟راک چاغآ یرلوبق وبشا : ردراو یسوق هنادشب كنسهعلق

 هدن رلکوا كنبراوبق هلج . ردرلوبق ریمد عساو « یلاعو نيتم تاق رشکیاو
 -هد یرارسج بودبا دس یراوق هحیکره .راو یرایروکبشخ یلهراقماصآ

 . راردبا رپس هنیراکوا كرلوق بوکچ هليا هراقم
 : ردوب یحرات : ( یموق بزع ) الوا



 یمهمانتحایس یلجااوا ۳۹۰
 )یهو می )یی اتم

 هرحا یغاتتحو قاناب كن رم شمط هملقو .  راوشمط هعلق لاکشا

 قلوا هدننکح یغایا ترد . روروط یک راناب هغیمولپاق هدنجما وص ایوک
 یر یدوحو ۰ یاب یسهعلف ۴ « راو یرلمیظع ةهساط ددع ترد هرزوا

 نللاق هلح ؛ ردهلغوطه « ردشاطه نکل . ردس یلکش بولوا هدنسهاثم

 همروا تبح یزو هرشط . ردهقالپ رب شملیاب ندنراجاغا طولویو هشيم

NERE NAEبوک  NAEجوک  

 ندنرلهمصا ناس یتبحو لماک داتسا .ردتح هدنلکش راو د الو هجا تاقرب

 هعلق رب لام ضیا رول كرهروس چرک ضایو یا هنیرزوا بوروا
 داتسا یتتبام هکردالاب نوتس تاق یکیا هسیایمهقنلپ هلوط تاق ما .ردشمهبا

 یرلهلک پوط هکر دشا متخشر هلبوا هليا یا و چ رک ۰ ناسارخ ءانب لماک
 پوط یک رلهماق شاط كيوب بوربک هنیرلارا كنبراراوند هثاپ رلهلک هسلیتآ
 غاروا هشتآ یراجافا هقنلب رکا .ردقو یساوریو لاب السا ندنسهتخر
 ندقاتاب یهدنفارطا « زاملیراو هتناب ندرلقانایو ندوص لانن» ارد راهسید

 مدا رپوط ندرلهساط صاقم ددع تردو ندهعلق ما . زملیرک هسیرتم
 قلا هرخست هضق لآ هجورب ! رلاروا هشتآ یتسهقنلب هکلکد نر درک
 نصح نتم تباغ ارز ردو یحالع یربغ ندهرصاح « ردلکد نکم
 هسرباب دا ضارتعا هد ۰ یعموروح هلامز رو هعلق اغا . ردنصح

 منم بخرد رب هتیرب بوراقچ رب هدلم قرق ییرلامنم نوتسن نوروچ
 اما ؛ ردراو ا ددبع شم رومأم هنمیمرتو وتعلق كنو ارز ۰ رارابوق

 «یاوححت دالوب بولوا سونا هروط ۰ هروط هرجا قم اتاب یتخرد یه
 یا كراوید وب « ردشلوا ییاورش دس ید یراوید محشر هلوط « شعود

 هدنرارزوا هکردضبرع قابا رشّقلا یخد یرارب ضمب « قابآ یللا لماک
 « ردقدنخ قاناب قع تاغ یفارطا .ردلکد راط یرلر رهساسوا دب رج ناسرف

 یسهناخ رتهم تاق زوقط راو یرلهرج نابهدید هدر چوا رظان هقدنخ

 دایرف كد هحاص هد « كب هللاردکی » یرانابهکت هله « رونلاح اشعلادمب

 «راریشالوط لوق یسکیا نوا كرااغا ترد یرکی بشره « رارلکب بودا
 جر, ۰ یراندب نادید كنهیلق وب « ردهلوت یرلع دق داتعم هللاءاشام ىلا



 ۳۸۹ راوشءط علق نمز

 رات (۲۹۰ ) .تساعز (68) هدنتلاا بولوا یزکیماشاب یسهعلق راوشمط

 كنساشاب .رولوا یرکسع زوب زکس كن ید هرزوا نوماق هل رال هج «راو

 « یسشاب یرچ «یسکب یالآ . ردحالسرپ رکسعكب نوا هلج هلیرکسع
 مدسا | لع كرا شا ددر یافت ی ویای هرفس رداد یا

 هلضرم كيرالا ا هسرازاماو دد رف یرافدلوا رومام نارد اعمتجم
 یرادرتفد هتنزخ هدنت ابا .رونلوا هیحوت هسراقحتسم رخا یراتماعزو رام

 رتفد بما راشراح «یمادختک راشواح ۰ یرادرتفد راه « یسادختک رفد
 (۱۱۰,۰۰۰ ) یصاخ كنرادرفد هزخ نکل . راو ینما رہش ینما

 (2۸۸) یراصاخ كنماو یسادخیتک زفد واد تاعز . رد«2
 هحور یونس هنسالنم ءردتولوم قلها زو شب یتسعرش ا .رد هغ

 هج کږدیرادزد هملق هدیم اځ زن :. رولوا یلماح هد یک تاانع

 « یساغا بع : ردراو یرااغا یلقارابو یلقاجنس ۰ یلغوط ددع ترد یرکی
 زابج هج « یساغا یول : یساغا سلوترام ء یماغا یللکوک .«یساغا یاب
 بش یار هلق , یک نامو یاغا روی ا ۲ ی

 ندرادرتفد یراهنعم هفظو ندراحرخو صاخ هنسرم بولوا دوج وم زورو

 «فارشالابیق یقاح ر ۰ ندمالبالاتتش هد او را یخ
 ؛ ردیساغا كنيرحک, هطوا چ وا هکردیرادرس یرحیکی « یرادخیتک هارس

 لرب . راربلک ندنفرط هناتسآ به یرادرس رابشوط ۰ یرادرس رایچهبج
 < یرادنجاب یتما راتسنا « ییا بسم « یتما هلو عروق : زدرااکد لوق

 كم یا[ زوتوا « راو یساغا جارخ ۰ یسشاب وص رهشو یشاب رامعم

 . رولبر و بجاومو هفولع بولا هیزج ردنابتسرخ
 هدر رادلوصحم «رازم رب یز كتهعلق و . راوشمط علق نمز

 هدرلبداو وب کردم رتعم ضرا لئاتسوو عاو ناتسلک شارطا بولوا عقاو

 . ردععل وا اس هدر رب هلو هعلق هتشا . زاع ولو شاط هارب ردف یرد هله

 او وا جا بودبا نارج ندید ی-هعلق جاو ندنحما یرلقدنخ كيهعاق ره

 . ردنایح بار رولوا بصنم هنانوط هدنبد یسہلق



  ۳۸۸یمهمانتحایس یلجایلوا ۱
DIE NAE HE NAE NIE NDE NDE NDE KEDE NEI NEDE یک NDE NDE NEDE NEDE ND NDE NDE RYDE NDE بوم DDE 

 یلحالسو كنفوت ددع كيب چوا بوناق هنب نعل مان یجناشول نادوټق نالوا
 بشو زور هلیرکسع توابع ندنرانایتسرخ هینا.سا . هل « هجم طاطاوص
 رو رلکارواکنج هبنرصرب لارا مالسا لها اما . ىدردنا بوشآ كنج
 یرلکفشو بوط قرهیمریدحا زوک نآ رب هنمشد بودبا رلکلروالد هبتم

 هل کمرک ندرلر رادهنخر بولوا جراف لاد اتفه . یدراردا نارپ

 هلا بوط نآ یءدننلآ هدشلورو كناشاب دحا رادرس یتح « یدراردبا

 هت ص وات .زاملاق ندشوورو قرهلوا راوس هنا رکیدرب بقعرد بولوروا

 :یداهش ما ناملسم تاش ددع یللا زو ۰ زون نوکه اما . ردبا راتآرج
 تانغ قرهنلوا ناسحا هرایزاغ یدک ندرس یراتالولح هنب بودبا شون
 ح . یدریایدنا بغرت هکنج

 هلتفرعم اشاب دما هلا ناما هدنوک شب زو"وا مات راوشمط عاق هصالخ
 قاراکش سک یه بوریک تحاتح مالسا رکسع هراصح نورد بولیدیا تق
 كنها رارکت هجنوزوب یحاص بوناباق نشد رارکت ههعلق ما نکیا هدنددص
 ریا هدیرلهج بوک ندک احض غست نادند نمشد هجا بولوا مظع كنج
 .كانکش دہع یفیدلوا شا كننادوبق هول هلق لوا . یدلوا نارجم دنب

 نورد بودا تاک دع رفس و هدرالناهع قرهلوا ىنەلباقء هحش
 .یرب ندنآ لوا . یدلوا تف هدهع « رایدریع ندجیایق یراکهدراوشهط

 هجهقشاب هرزوا یریرح ناخ ناماس بولوا نادال و رونق :دمااسا تسد

 .هدهراریزو یغوط چوا ءرک هاما « ردناربمریم یلغوط کیا یساشاپ ۰ ردتلای
 .صاخ هدر ر نوا « ردها ( ۸4۷4۰ ) یصاخ كنساشا . ردشلوا هفدص

 .داب « تیانج «مرح « رازاپ جاب « هقشاب ندراصاخوب اما راو یراهداووو
 . رولوا یلیصاح شوغ (۸۷۰۰۰ ) یونس تلادع هحور ندرلیش یکاوه

 . راتوط هدشورف (۲ ۰۵ ( هسردا طض ر زور ی اشاب دا يدش

 ۱۱ ۱ ا اح 1 :ردقاتسم ىلأ کردهظع تاا
 حق ی رلەعلق شوغاو شش . اوناب کیدلیا حت كنلورپوک ۱۰4۵ ] « اوا

 .تاذلاب [ . ردشءبلبا قالا هراوشمط تلابا هدیراقاحنس ددع چواوب بودا



 FAY راوثدمط راوتسا ةعاق فاصوا

 هلراسب رتم ركسع هلح كرهد « امناقواب ةنوه ع رومالا» نوحما ینیدالوا
 هناخهبح هرسمو هنمیم قرهلوا غراف ندهءلف بوقبح ندنرالو ناص

 رادرس هدنرلکدا مالعا هنلودرد یلالم رب لاحوب بورک هل یراب وطو
 .یدنلوا نامرف یمامالشق هددارفلب علق كنملسم شوج هلا هللا راشم

 مدت عامسا ندشاو لقا موح ص رد ینسهلح كنهمیظع نرو عیب

 : یدردبا لقن هلوش بوناوب رارب ید نمراوک رزب رد هدرلانغوا ارز
 روصحم هدیوشآ كنجوا . ردبا البتسا هنسهعلق هوما رلناتسرخ هداتشموب
 یادوق هوم امدقم . هنس ٩۵۸ .ردا شون ینداهش دوش اشاب همالوا نالوا

 زول ندهولل هيد مدلوا كلام هنسهعلق هول هنب یشاردنآ یروطاپ نالوا
 هباشاب ىلع یریزو نيد و نکریلک ءرزوا یسهملق رانج هلبا عباوت كم

 ینسهملق هول یلارق لدرا هرزوا كنوب « ریریدربق یرکسع میخ بولک تسارب

 تمدخ بوردنوک هبلع تلودرد ی راحاتفم لردیا البتسا بولو شوب
 یو یع هلا هرخاف تعلخو نرز خیر ندیهاشداب فرط هدکدتسا

 امدقم بودا تع *هردا نا نالن ناطلس هدهرنآ هنس ندنآ . وونلخ

 یتسهلق هولوندنکبدک هوقو رخآتوریدت یز کلن هملق .اط
 یریزو یلبامور راقونودرک ءاشدایندفیدل | ندنل!یلارق لدرا رارکت نمشد
 یئاب نابکس هليا یرحیکی هطواقرق بویلیانییعت رالاسیس یناشاپ دم رادرس

 اولریم ددع قرف « ناربمریم ید نوا یجهبحو یحوط « یرلاغا كولب و.

 كنبرخالا عيبر یهنس ٩۵۵ بول وا نییعت اعم اشاب ىلع یرزو نیدوو

 هلا راشم رادرس ندهنردا ةه نالوا ضدالا یندا یک یمن یعرکی

 لحارع یطو لزا عطق بوقیچ هلبا زام ترس و اسع لا ارو

 رهن ندنآ بودبا مایخ ثکم هددارفلب رش كردبا فاصناو لدغ بودی!
 ناما هراوشمط هعلق ینوک یحنشب كناضمر بودیا روبع ندنرسج انوط

 ر, بوکود رکسع ندرب یدب هلرزع لاب ددع یتلآ نوا بویمریو نامزو
 نایرج ندنجما قدنخ هدهجنک رب هدکدشا رادهنخر ییرارب ددع ید هدنوک
 روصح هدشاس هنس امدقم . یدلاق هدوروق هعلق بوسک یثمط ره ندا



FATیمهمانتحایس یلحایلوا  

 BUDE EDENE DDE HIE RIE DEDE ND RIE NDE RIKE DEDE NEDE ~A NODE AE NDE NAK RIENSIE AE A جی4

 یراحامهتروا راد بودبا ماکحتسا شوبانم یلارق لدرا رارقخزود رافک
 بولک هرزوا راوشمط و یارق هج کا تراغو تم ینه رادو

 ۱ ۱ ا آيو لدرا بور و ناما هدا يد
 ۔درف یرا-اح هسع بودیا بصآ کاح ینادوق مان یجناشول هرلهجمن تاطلوس-

 یرالوب . ردشملیا تراغ بہن یراب۵ نالک بوراو هدارغاب لارق دنا
 بولوا رداص یرابرهش نامرف هحتقا رب هدالغو طع یدارغلب بوداسق
 یا مور نوجا یهلوا مض هبهیمالسا هدورح كالاع كنسهعاق راوشمط-
 .رایدلوا لخاد هدارغاب رهش بولل وا نییعت مظعم رادرمس اشاپ دمت يک رک

 لزانم عطق توشود هاش یشراق هلا مظع رسح هسرزوا یر اوص ندنا

 فرط هجدبا روبع یانوط رو هللا رارسج ندراوقلوو 4لق كردیا
 شب نواو نز برض ددع یللا زوب هبایرجیکی هدیزک كيکيا ندیهاشداپ

 . رانات نوکوا . یدلوا لخاد همالسا یودرا بولک بوط زم لاب ددع

 یهسیترهن هدنبرق یسهعلق لت ماظعم رالاسیس هدقدلوا لصاو یندی کس

 . هکی مهعلق هب هدنوک یدب بودیا هرصاح ینسهعلق ( هج ) بودیا روبع یخد
 هلا مر و رمل ؛ رد_شادیا حق هدنسهتس ٩0۸ ۱ اب دم رزو تسد

 هرصاح یتسهعلق درک بودک هقرش بنا ندنآ بودیا هظفاحم یفوتسم

 . رایدلو ناما هلبا ناما كلرهبمهرمنک تقاط هبهبمالسا تاوص یسلاها بودی
 ا قرەوق رگ تب قوتسم نودا حق هدینسهعاق ( هلرک ( 2

 و « دا حتف ی ( یسهعلق رانج ) هدندآ .حتف ین ( یسهعلق قالف )»

 لها نایتسرخ زو هح بوسم«متک تقاط هلام ارد رکسع هدهعلق لوح

 یرادقم هیافک هبهعاق ؛ راددریو هلبا هرو ینعاقو یدلوا مالساو نامعا

  همالوا هدراصح نورد بودیا حتف ینسهعاق ا ( ا رل, دوق ع

 مالسا رکسع هل .یدادیا هرصاحمیمهماق راوشمط قرهلوا بصن اح اشاب

 رلهعلقوب ردق یحصاب نکردبا لادجو كنج بورك هراسبرتم ندرب زوقط

 راسبرتم هل بولوا ناراب لیس بیاجترب بولک اتش تدش نیکد هبهجنلوا حتف-
 یناکما قمروط هدنراسیرتم رایرحیکی بولوا ولم هليا تحر با رلهیباطو



 ۳۸۰ زمکیدتیک هنسازغ طاراو نددارنب

RAE RA RUA IASبوس  DIE NUDE NIE DUDE DUDE NEDE BEDE DE DEDE DDE NEDE DDE DEI DEDE Aیک ( VAL۳  

 احا عج هرکوص ندکدتیا اشا لزوک لزوکه ج هلبوب یدارغاب رهشوب
 .. قدلوا ناور هلو هللا یرلزاغوب هر دنمس حالسرپ توشالعادو هلاناتسود و

 موم

 هن -ازع طاراو هل ردا ۳ یدع خالص ) ۱۰۷/۰ ( هد دار

 کد

 .هرزوا انوط رم ترف هفح راصح هدنسعاشا تعاس رب كدارغلب الوا

 ند ر ی رو دم هرز وآ راک را اوو هسلارط ددع شع

 هبهنوط كناواص رهن . . كدلک هسهقناپ (اووا اپ ) هدتبالو راوشمط بوک

 زو یعرج هکردهقدپ جاغا رب لکشلا مدع هدلحم رازنج رب ینبدلوا طولخم

 .یمهناخهسج یرادق» هیافک « یارفن ددع یللا « یرادزد هدنجا . ردهدآ
 رک | . ردقو یاس اما . راو یرصتم یوشراح « یاخرب : یماحرب

 .بولک ندنرلغاط یرلهعاق شولوس « طاحاف ۰ شوغول . یثش « ندنرلغاط

 .« رولوا بصنم هانوط رهن هدلمو كردنا نایرح ندنحما قدنخ راوشمط

 زوب فاءم هدننکح راوشمط یسهصق اووا جاب . ردوص رب قلاطب « كجوک

 و .قدلوا لصاو هنسهب رف ( شدز) هلاش باح ندا . رداضف ها یللا

 تاتا ۰ ردقو شاط ردق هل رب هدرلارحو اما .ردنوک کب یالا یوک
 .( هتناد) ندنآ . رولوا باغ هدنحا مدآ یتآ هکردناوارف ردقوا تاهاکو

 راوشمط ره هت هدنک اخ راوشمط ید و ۰ قدلوا لصاو هنسهقنالب

 تل لر ۲ راوشط رو . رد ول وت روا ربصحو تبح یراوا

 ردراو ینارش ددع یللاو یرادزد . ردهشالب تدش رب حل لکش هدنرانک

 . ردرادلوصحم یراهجگاب بولوا یناکد جاق ربو یناخ « یهاحو یسهناخهبحو
 قدراو هراز هنف نا

 .یلارق لدرا هعلق وب هدراکدن وادخ ربص# : راوشهط راوتسا هلق یفاصوا

 .هدنحورخ راکدنوادخ یزاغ . یدیا ریغص “قاب رب مدت لارف شوانم



 ی.همانتحایس یلچابل وا ۳۸ ء

WIE RINGER NIEهک  DIE BIK DIنصک نصب  IDI NS DIKصک رک کقک  DDE NOCD 

 وا سا ناسال احیصق مادا كزان ۰ ندب مس ۰ رارددح وم ندّوم ۰ یاصم

 لاه بحاص هدر, لهاو هدهاز لام هب ودع هموار ی-هلوقم اسن « ردراو

 هحنغ ررو هتفسانرد رر راک وحر تباف یرلرتخا هزک اب رتخد ردرانوتاخ
 را هقتشب ندنرلردب تولوا هدلادتعاو فطل . لاجحو نسح ا

 : زاردنارکس یرب نارنخد شابا نزوس كکراو شمامروک نیزو

 هک ردراو یرانانج غاب وللثم ناوضر هضور ناتسلک لک ددع ها هدرهش وب
 «رفاو یرلهعر نم .رولس لزب غناص نابح كن راحشا  قاروا « راهزا

 ر ناورو یراح یداماو نوبع « ناوارف یرلتمعن « رتاکتم یاکریو رخ

 . رد وغ سالانب یاب ربع كاخ  بوخ یرلهعش بولوا نادابا رهش

 . یراهاکترابز

 هدنعماج ترام ( یدق رم میحرلادبع مالسالاخیش ) ( یرابز یدنفا یربنم )

 كنتوح کا یرزو نیدو هدنننوح یانغ (اشاب شاق هرق ) . ردشاک
 هدنح راځ یسهعلق نوح e هدقدلوا دش بولوروا هلا نوشررذ دلا

 ناماسو هدننامز حتفلاوبا : ( دهشم یغاشا) . ردهدارو کاپ شعن هدهسیا

 . رد هدنجشا وشراح ( هرس سدق دما یزاغ دق )

 5 راوددد هسآ هددهشو هله نبملسم تانغ نالوا دش هدنرصع ناخ

 هروج تبج ی-هعا را بناوج « روروا قرب هدنراراوج قح رون راب یه
 تامارکو فدک » هڪ یحد هدارم ( هاج هروا) . ردها ج رب ییراود

 ر ف كدارغاب .( یدقص هحرو یزاغ) ۰ ردراو رارا ی وحاص هىلاع

 . ردهدنسهعلق هلاوخ د تعغاس

 ( یسهعلق هلاوح ) دعا تعاسرپ هدنس هلو باح - . یدودح كلدا رغلب

 یا هدنرانک هنوط هقرش بناح .ردر كلهلح ص ییا یسهصق ( اوللاو)
 اا تولوا یوا هوط رم . ( قرا ) كاتغاس
 .نیمز ) هدننیمز یعاحنس مارس هدنفارطا اواص رهن ( یسهعلق اووا جاب )

 قلفانوق کرک رب هبرغ بناج ۰ رونیروک نددارفاب هکرواشم هليا ( یسهملق

 هنب . رداشم هليا یسهبصق ( هسم ) بیرق اک ۱۰ یسهبصق ( هغورتم ) هدرپ
 هدنفارطا كدارغاب . ردرب قلقانوقر هعلق ( نلد روک و اراک یر اواص

 . ردقوب رلرهش ردنب



FAY دارغل ربش 

  EDE N)دیو  DDE DDE NASE DDE DUDE DDE DDE RIDE DDE NEDE DIDE EDE NUDE DIEرا(

 نانو هدنرزوا هلوط . ردقو یناایو دح مک ربلک رلقلاب نوک او رو ِِ

 ىح .راردبا قلزوجوا تیاع یدارغاب نر دسیال ندرالم قوچ رب
 «ینآ نویوق م ( ءزهندب) یتلاو هبهشآ رب كك | ضاوصاخ مرد زویچوا"
 ه (زهنهب) کیا دروغوب هجیلپاقرب رولک هیقو چوا « ینا رینیص ه ( زەن )شو.

 « قاق ؛رابخ « ناغوص . املا « یوهقرا رو هز رر هطروع شب نواوب
 هرهش و . ردیلام رکشو مشرپ اما . هز ررب قاسمراص « اصارب .هنحال

 < سلبارط ۰ ماش ۰« رص» هلا راهودو هع . ردقان وق يا نوا كىال

 هود كس یتلا شب هدلس یعاتم محو برع مومعلاب و ریهزا « توربب . اديص,

 . هچ . هلو رام یم رونالغاب بولیزوچ رلکوب هداروب بولک کوب هب رعو-
 كنيلبا مور رهشوب هکریلک ر دیک هبه راسو هنیراتیالو كيدهنو  هنسوب « جافسا
 هڪ نوح دلوا رهش تمینغ . ردراناکرزاب یاسح هلج ییاخ . رد رصم

 «قوذلها یسهلح .ردرلشما ناکسا هدارو كرهلک ندرادد راس قلخ كس

 یرلوباقو هدنادیم یراناتتما ی رقص . ردرامدا تسود بیرغ قوش

 ییدنوط هدنغلنللاق شراقنوا در هنوط رهن هدنماکنه شق . ردهداشک

 ایاعر بواک راعاتم هع زو هع ندندلوا رازاب و جابو جراخ هدرلماا

 . رولوا یاب یرالوسخوب هلم اب . رارولوا تمینغ بودیا ارشو عس اارو
 راتفاض هنرکیدکی هلراماعط ناولا هدنرلهطوا یلابوص یاخ دارفلب هدانا و

 بولوا وارد نوا یلناط هداس . رارلبا ترشعو شع هورک هورک بوریو,
 هدنتفاض كننرب دیاش . ردقوح اهد یعاونا هبا كنهسنقن هعمطا یکید
 و۶ :.نارریدکح تفاتش رارکت هموآ واهل وا فک ( نوا یو ات
 هلرتاک رب یساعد كباخ نال ۰ ردرومع« نشر لع برطو شدع هیج

 تاغ تغو :نذک هعنینلاعا ېو نوه ی کا
 لازو رمعمو نسم هبت لاک بولوا مقتسمو رادنيد هلح . ردمومدم

 هلرامدا شلاق ندنحتف ناخ ناماس یتح . ردقوچ یرامدا شلوا نامز

 رم ؛ شعب یراتذیه ۰ شمتیح یراتوق راناوتان رب و اما قدلوا فرمشم
 ىلداقتعا كاب بهذلا ىننح ةلج .ردراف رش تاذ شمت هشم زو یرلهاعارک



AYیمهمانتحایس یلجایلوا  

 اغا فسوب « کشوک هزابا « یپمهکت یشاتکب یشابوص س . یراهریسم
 یربن اواص یسهعلق هلاوح .ینوک ر ابحموط « یاب یلع یحاح یحعا یاب
 نده سو یو

 «پرص هدهسا روتب یرایلرب كدارغاب - یراحالعصاو هصوصخم هحهل
 راهسشا بحعل هتشرب الث« . راریلس ید یخالعصا قانشو ۰ نیتال « راغاب

 ااا یشاو داش یوم بد یهلاد

 شمزبق هدابوص دیاش » هسرازبق یسیرب ۰ رلرید ( ! وداقوقنس ) نوجا میظعت
 ندحافا . اغا دمت هر » هکرلرید « هرتک یاجییلق بوم » هداضم « رلر د « نیس

 . ردذعد « ربتک جارقاب

 ۱ ۱ او رس ااو یناطو م مج .  برص ناسل

 طلغ هت کاب اما « ردنقاب هالو قانشوو راغلي هجرک . ردندرلن آ هله

 هجرت هنسراناسل یدنک یلبحا بولوا ندهبحسم هعدق تلم تام راو یرلراتفک

 ید یراناسل الت < شوولسا ؛هلغ  تاورخ یر . ردرلشعا

 ۰ ردیک هثانشوب هنب یرلباسح . راو یرلحرات دمتعمو ریتعم . راریلم

 * مدس ا ا هل ۰ یرمح « یر «اوود ء ولد

۱ ۲ ۳ 4 ° ۷ 

 هريس «هيسم ءادو « هورف تسد «تٽود < مسوا

 و وم كم | ۰ ۹ ۸
 هسوت یردوا . «ناووا .هحوا « هناي ۰ قول فوق

 هثروق روو جو نو وفیشد وزوف قاسمراص ناغوص

 «اعزافووص یروموا « ناب
 كعد قو . مدلورو رک هددارفلپ هکردیرابوروا ردیرلهغا رقاب

 .شایچوق .هینوق .هلیوق «قیوچ .هشود .غوب ءام
 جارا رکراب قارصق مدا نا هلا ءکیوس

 . ردراو راک انوکوب اهدو

 ۱ اد دا راکتا هل ٠ دارفلپ نش تاک زا رهش

 ج ۳ 9 ا A 1 نا

3 

۳ 



 ی راصح هعلق ی را ۳۸۱

  DDE NDE NEDE NDE NID DE NDE NEDE KEDE DE KDE DDE NDE NDE NDE KEDE NSD NEDE BUDE DE BIDENEیک

 ء( یمامح ناخ ناماسر « ( ماح هتروا) . ردکداشاب دم یللوقوص ( ما

 كب مارهب )۰ ( ما یینیچ ) ۰( مامح روقوچ ) ۰( یماج هعلق یعاشا)
 یماح نادناخ:هدردق تكسب ید ءرژوا قاور كنناعا رورو ( قاج

 . راردوک وا صاخ مدلك هکردراو یراذامرکد هنوطو تآ ددع زویتلا . راو

 یبیرادو « كرم « هجمرکوب . هیرآ ینادغب رادهناد « ضایب یراص یزمریت
 اردا فلک | امر دوا وب نود هتل رادو : فلوت : روت

  رلهلمکسا یلهرز عنصم ندربمد یمهشاط هناکنح هدنرانک یره اواص

 . راراس راوغاقو ۰ رادشرام ۰ راءرقسا « راکنزوا قوح ید لیالاق

 تبرش « رلیکلمب عنصم « هر .نح نوک انوک بولوا داتسا تیاغ یرلبجازاق
 کس قیصر ءردک واب یتلا یسلاها . رارامس رانادالکو نادروحم یراساط

 رب «ناوجابو نابغاب یزآ رب ۰ تمدخ لها یمسق رب «راحم ورب راجت یمهقرفرب
 یغناشاپولوا یترامع هفاضااراد رب .ردفرح لها هدیولبر و ناستشک یمسق "

 . رد دودسم ینرامت كب مارب . ردیاربخ اشاپ دم ییایمو ردهدوشراح
 ردف یهر مارا ءدرانظع روشن. رورو ن هد کاوو اقا اب

 اول انوک رب هلبا مدابو یلغاب هرت ندنس-هقفو نوا صاخو جالک تاق كس

 لی رقو نیحراد یلمداب . رولوا هلروک < كوس < دذا تاف < هکر لرارب

 موصروخ ینمربق یرلکدید یعوواط رصم . رولوا یسهدرز ذیل یلنارفغزو

 یراقلاب نیسصو نازاس « یبامایاق قوواط هلوط . یاد قوواط یانوروب

 یربنم . ردرومشم یدروغوبو قاعاق .نوموص یک ا نیتال ضاب « ینورف
 مرد رزوب « یرایصبق وموق رادبا رولک مهرد رقرق هدنسهاب یدنقا

 نوواق < هنشیو «زارک « دومرا « كيرا « مزوا < یرلولاتفش رادبا رولک

 كرش .ددرومشم یسهلادرخ «یناثم ,یبرشهنشبو نوکلما .رولوا یزویراقو
 رهش ندنآ « هتسهبرق (هسحنشیو ) ندنفرط هلبق . ردقوچ تیاغ یرلعاب

 یسهرد هلاوح ندنآ . هنکشوک هزابآ ندنآ هنیراغاب هکت ندنا ۰ هنیراهمشچ
 یلابح . راو یراغاب رریو یقح مونود ردقكيب زکس زوتوا هلج ردق هنسهعلق
 . ردلخاد ربغ هباسح هلغاوا فاعم یراغاب اشاب دمع



 یههمانتحایس یلجایلوا ۳۸۰

HYDE UIE NEI BIE BIE NESE BSEبک ( RIE DDE DDE DDEنایک  NEDE IE DEDE DDE DISE NIE BIEجک و96 )۹2ت  

 قذاح بسط لاثم یدبحوت ثروعاثف هدنط ٤ یدنفا دما یناوطح

 روہشم ویکم نبنال  بوقاب یدو ۰ یلع حارج « جیلبیف یجاح ریرب
 یدنفاد رم یرادکسا .هدازیحوررق حدشلا ندنیحاشم یاحلص .ردراداتسا

 اراخو سالطا رومس یابعا كرش ۰ ردبسهدد ینولخ قبرطو یسهفلخ
 .رارنک رلکروک یا ینا . هقوح هداس رائالوا لالاطسو .راریک

 یزمریق « قاباش یسایعر .راریک ناتفخ ساغوبو سابل هخوچ ران الوا لا اریقف
 یلشاب یی هجارف هخوح یرلنیداف . راریک یغالاق قانشوب و ابع ضامب

 . رارزک هنابدژم قرهلوا یلقمسشاب و یلەچب یرلزوب بویک هّقت شوپرط
 2 واز ووح * ,داز ات تراز قال مدار وفا : یرادا كسرلککرا
 وات ؛ ناما . هرینم . اه مع ءاوح یراتداق . راردقلم هلرل قل هداز

 « رفاز ءوقوذ ,یمایس .بارهز «وقاب یرلهلوک .رول | ییرامسا .هیسآ « هعیبر
 نوجحما یرویم هنسانغ یبهعلق طراو هلرکسع . ردهدنرادا ش ,غابس « رفعج

 ٠ طرازام ولواط ادع ید شع همرزوا هئوط هدننرق قحراصح
 . ردشهلوا انب بشخ رسجرب مظع ردق هنسهملق اوا جناب کهدنکاخ راوشمط

 هنیرزوا نیمزرب عفت هدنرانک رهن . ردعدآ ۵۰ ) یضرعو ( ۸۰۰ ) یلوط
 یرلو رجماردعدآ همرک (۳۰۰) یرللوط كنسرارابنا یربم ریکراک .شملوا ان
 راک قد كلل . ردولع هلا تامهم ياتو هب رآ ۰ یادش < 7€ ۰ عا

 كرلد وط یهدنحا بولوا یسهناشوطرب هرجا قلقمراب یک یدوخآ هودرب

 یسهناخ راک پوط یهدنرانک یرهن اواص . رکد یسهننزخ رصمرب یر یه
 هج هق شل . راو یمهناخشورابریو ابر هدنحراخ رهش . ردرتار یسلابجاو

 توراب را طق رکس هنس یه ردراو ینارفن ددع یللا زو بولوا قلاغا رب

 ددع زوقط . ردهناخراک رب ب ریرپوح رلت | یرابالودو خرج . رارکود

 ددع كيب رئوا « ردراو یرلاسیک یدو  راغلب . پرص « یمرا « مور
 هدسماخ ملقا هلب رابتعا هرت اد عب ص .ردهجروش لمس یوص راو یمویوق وا

 « هل وا هن یسادلب بش . ردهققد ییاو تعاس قحم نوا یرام لوط بولوا

 کی ) : ددروتسم هلنوشروق یسهلج راو یماج یدب .ردشملا یدلب یضرع



 ۳۷۹ ۱ یراصح هماق نیران
DIE DAEاه تم  DDEشم ادم تخم  Û DE 

 . . هرناسو یلیبس كب ناخ هنيا « یلبیس كب ماریاب
 ی ی ینارسنابراک یللوقوص . ردددع ٩ - یرابارسنابراک

 هعلق یرامرح . ییروخآ « یلکلهود < یلقاحوا انب رکراک ینانحت « یناقوف
 قرهلاح لوواط یرانایسان و باو ب۶ سه هکر دن ارسناب راکرب لوق ربمد لاثم

 یدلوا نانوق هارسنابراکوب » : یم ران یهدنرزوا وبق . راردبا دس ینسوق
 « یلنوشروق هدو « ( یارسنابراک ناخ ناماس ) هدهعلق یعاشا « ناور به

 كاناي دمع لات کردپلا فقو هدو نا ترابعر) .ردرلوق رج

 هاربا بحاص بویمریو هبحرب هلی هسلوا نکاس یا رب هدنجا « ردیتاریخ
 ۱ : ردک ردا اعد

 هتسارآ یناخ ناتسزاز ۰« ناخ جی هر دداع رب ی ی اقا را

 اخ یرب رازاب . اخ یولس + ناخ روقوح . یناخ كلدبهش ۰ یناخ

 رد رار ومشم
 . رداوأمو نکنم هفرح لها راپ < ردددع ید - , یراهطوا رب

 . رازمری و ارک

 قوسرپ 3 سم ندناکد ددع زو یدب كس چوا .  یرازاپو وشراح

 نوژوا . ردراو ناتسزازب نم هدنرازا تروع . قو تا هکر درناطلس

 قلاب ندنعماح یوق انیلوط . رددوجوم حیانص لها عیمج هدوشراج

 . رولوب هداروب یعاتم كفرطره + ردعدآ همرک كسب چوا ردق هنیرازاپ

 « یموشراچ كب ماری « رازاپ هتروا « یرازاپ قلاب . ی۔وشراج رایجشازف
 رک. ردرارازاپ نیښم یخد یرازاپ كوج وک ۰ یرلهناخهوهق ۰ یسهناخغاید :
 ورود یک ینربص قلاب ابارس یراهارهش كنتالحم كرك « كنبرازایو وشراج /
 ۱ . ردلهشود مریدلاق رودمو ضایو 1 1

0 : ِ 

  : ALنکن لوس :

Sh Tel 0 ARTA SAS 

 نان ال 0 یرانزو دص «ردهرزوا ترجح یراور كنر كنقلخ

 لاقاب یموم هجوق ,ردسانقم یاعاو فارشا رور ها 1

 هداز نادوف هداز یحاخ « اغا دمت هداز اغا ناضمر ءاغا فسو هجوف

 . ردرومشم یدنفا تبش « رایدفا یلج نیوخا ۰ یدنقا



 یهمانتحایس یلچایلوا ۳۷۸

 را یدد شوخر یفک ن کیا رابا لمأت

 العا عماجوب هله شلوا فیطل حرط بجع
۱۰۰ 

 : رات رکید

 یاج خرفو لدب ېب عءاج . نخرات یدید یاد "یراد

 .هدیعاشا  ردراو دحاسم ددع ید هدراصح یراقو : یرلدحسم ۱

 «نوتاخ ناناح « شاط قالوقوق « ناسح یحاح هدازرد . لقزاق نادوق
 .یحاح « یهناتسک .یئاب رازاپ لوج وک یاب رازاپ ۰ راصح هلوب .ناخ ناماس
 . ردزعولعم یرلدحسم اشاب یسوم < هاحس

 ,مدق شب زوو نوزوم كنعماح ناخ ناماس یهدهعلق یراقوب ریقح وب

 ریکراک ددع شب شقلا هدمکیدشیا رظن همیظع رهش وب بوقیچ هنسهرانم
 ا فا نااع راتزام لوئروا نوشروف هدغ شم. .رلانم

 كب مارب < یم ۹س ردم یعءاح ترا : راو یرلهسردم لیصحتلاراد

 ءراو تدل اراد ردق زوقط قو ًارقلاراد هدارو . ردرومشم یسهسردم

 .ددع شع زو ینا . رولیروک ثیدح ع یرب ندیدسنفا محرلادبع یتفم

 هدنناح هلق رهش : ردراو یسهکت ردق ید نوا « راو ینابص ماعتلاراد

 .یلابع یسیناب ؛ ( یسەکت یناسارخ دم شیورد ) هدنبرق کشوک اشاپ هزابآ
 . ردناذ مان دم شیورد یش . رداشاب دم

 هرجا قدتخ هعلف یراقو : ردراو یرلهمشح ددع ینا یر

 : یحران ( یمهمشچ اشاپ دم یللوفوص )
 اشاب دم را حاص ىلعا لیبسلا اذه ددح

۹A٤ 

 اا رپ کا نکل ۔ردزا یرلهمشح ةروک ہرہش

 . رلردیا عیزوت وص هلبا رارطاقو
 .ىلشيا كا : ردراو یر هناخیادس وص ددع زو ی س « یمهناخاسس

 « یلینس اغا نیجال « یلبیس اشاپ دم یلاجح . یبس یللوفوص هدوشراچ ویو



 VY یراصح هعلق 5 ران

 توس رطان هتسارح نومز هنر اواصو هنر انوط یراهرظنمو یرانزور

 . ردرلنادناخ یلوبق اتروب تاق رشککا « یلهجاب نوزوم هل هکردنبنح

 رووا ادا هعح تالص اما ءردیارم ید نوا زو ییا . یرلعماح

 ناملس ناطلس یهدهعلق یرافوو یا : زکچهدا ناسو رکذ ینراعماح

 كیمازب هدوزافو یا سر ور نا تا
 ۰ یا یدنفا لاه « یماخ كشت درع روط ۽ یبا ناسا ی

 اح « یلج یاچ مهارا۰ یہا مهارا یاح ۽ یساع نالاص ق
 كب سی ردا ؛ ییماح شواح ییطصم ۰ ییءاح هشب یردق « ییماح قداص

 نح ۰ یاب ردن یا . یان هک داهرف : یی یار تب یا
 «یمهاح اغا نسح ریما « ییهاح هاکزاع « ییماح لاص یجاح « ییماح اغا

 ٠ یماج لیلخ یجاح . یعماح هبر , یءاح كب یتصوف . ییءاح یری یاح
 « ییاح ىلع یحاح رقف ۰ یءاج یدنفا راطادبع < ی.اح هناخغابد
 یغاسثا یعهاح ترامع « یعماح اغا لع نج « ییماح یحوق « ییماح اووآ
 هچرک . ردکلام هبءریثک تعاج هرغلوا عقاو هدرب قلماحذرا هدوشراج
 یرلهفص ناب « یزباهد « یرلهق هتشپ هشوک راح اما « ردلکد یلەق رکراک

 یزاغ لاحم ندنسارزو ناخ ناملس ییءهاحعو « ردولوروا نوشروف به

 بآ ثنبرهش دارفلب رولر منا و « ردشمریدتا انب هلیلام ازغ اشای دم
 : مرات یهدنرزوا یسوق هلک . ردیور

 نیبم لوسر تما دبعم شخرات دیدوچ یز تفک

00 

 ر كعماح بودا تافو هدارو یدنفا محرلادبع یتفم سولح بحاص

 رات یهدنزوا یموق هلق : یی.اح كالدبهش . ردنوفدم و

 ایلاح رجات ندلایم یجاح دنلب عماج رب ید هتح هار
 الوا رات « مکس اولص هبف» یدد هلا دنلب توص یز

۹۸۲ 

 : غرات یهدنرزوا یسالعم باب : ىلع جاحلاعماج



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۷۹
 )یک >بو+ )ایوب A RIDE NAL )یک NAE NDE NESE NAE RAL NAE یک )یک NIE AE NAE مپ

 ٠ نرحکنآ .ردشملوا انب هدنجشاقدنح لوا ترامع مان مام یلنیج یتح .ردشلاق
 یمارا انوط هلا اواص رې .ردقو قدنخو روس هدنفارطا شوراوو الاح

 یهدنرانک انرطو اواص هلا هعلق . ردعدآ ( ۳٠۰۰ ) لماک ندنسهرثط رهش

 هلوا هل مدا ( ۲۰۰۰۰ ) کلب هسادبا باسح بونالعیدآ هلی رارانک رلوا
 « نابعا < رکسع یسادعام ندراو ااربو اباعر ددع ( ۹۸۰۰۰ ) هرجا رهشو

 هردجارخ هزج كس ربیرکب یرهش هرزوایلقن كناغایارخ .ردیشاطاملع

 ء ردمور یسهلحم چوا هدنرانک انوط « ردراو رابطق هلع وا برا اوا

 ناو رایدوم هدرف هعلق برف هلحمو ردراغلبو برص ید یسهلحم چوا

 یلاع . هدیزک هلرهمش یراهلحم نیلم . ردقو یدرف . راو یسنمرا هلحمررب

 ۱ . ردهدنرب راداوهو عساو

 یی «همشح روقح راجا رف ء اغا ۰ هعلق یراقون . هعلقیغاشا : یرلهلحم

 قبح ۰ كب ناخ هغ « كب مارب . هاخغابد «اغا نیدلانیز او را ناک

 « قداص یحاح ۰ یلج « مامح یلنیچ « قلشاط . یاج هاربا . همکح . نیلاص
 افا شنک « ریذن یحاح ءاشاب داهرف « یرازا تم « كن سیردا ۰ شواح

 یربپ یحاح * یرازاب تآ « نسح ریما « هاکرام « یعءاح اغا طاص یحاح
 ءییماح لبلخ یا الطرب «قلرانم هتروا « رارابنا . یتعوق « ماج

 همکح یرانوب . یرلهلحم یلع نج « قجاووا « یاع یحاح ربقف « رابطادبع
 روا« رش هدوا ره بولوا یراوا ددع ( ۱۷۰۰۰ ) ۰ مدزاب ندننالحس

 . ردشهوا ر رحم هطوا

 راقفلاوذ « اغایلع رام .راو راک یارس ددع ( .  ) ۱٩۰ یراناداخ

 « ىلج میهاربا ۰ اغا ناضمر هدنسوشراخ كب ماریاب * اغا نتسح زسقمراب . ا

 یماما یعماج ترامع هدنبرق ما یلینیج ۰ یلج ممهارا یلراصح هجالآ

 یتفم « همکح « نما اغا یلع رادرس ءاغا فسو هحوق « یدنفا تبش

 ۳ ۱ ۱۰ رعص ادعام ندنون .ردزع ولعم یرلباربس راهداز یحاح ء یدنفا
 رصقو ناشنهاشو هحغبو غاب ییوتروا هتخت هریدنش اجاحو تیمهریک یرلهناخ

 كنبراتوسب هلغلوا عقاو هدنیمز یلاع ندنرلرب یرب یسهلج هکردرلانعر تس یلاع



 ۳۷ یراصح هعلق نران

 DDE BEDE BUDE Be DE NEDE NDE DDE DIE 9 DDE DDE NIE BEDE BSE NAE اد اخف

 هناتسا « رلرینک یرحکی یتاخ عج اریز « ردا تموکح بولوا رادرس
 .هدیرب ید راه . ردردان ناف بولوا یسجایروح یهسج ند قرط

 اواصو انوط عیج هج راوهنيرادحرس ندوب «نيدیوات بولوا ینادوبق انوط
 .هلنارف بزنع ددع كسو هتفرف هراب روا نامزره کرد كنو راک

 هنشن رهب كننیما كوم وک . ردیحاص تسایسو باص . رزک هرزوا انوط
 .یهدنرانک یر اواص ینما یهاشداب رابنا ردشورغ كم ید نوا یو

 یو دک تای 1 تاصر وص تا لام نالوا هدرارابنا ٠ هل : اغا تستحم

 جاب ندنراعاتم هدنورو هدنیآ هل رادجاب . ردهدنتسد كنآ فرح لها
 تر تارا هله یسکب قیالا ردمزتلم ر رو لام هیربم بولآ دازابو

 رد اح هنیابرا مو روح ارج رو یا یا رد اح هرابتو «
 :هنمرح قرح لها عج هکردسان بسا کاخ ندنفرط النم هرجا رهشو

 .رد,دنم هرادا ریز كنوب اشم . ابطخ دما  یضاق یان باب « ردنا ریزعت هروک

 چوا هرجا رهش و . هلک جک ندناتسآ هکلب ۰ ردلکد رضاح النم رابره اریز
 بولوا یفارشالا بیقن ندیهاط قرع “الس « ردراو رانا عرش کاح ددع
 راو یمالسالاخیش اوتفلابحاص « خوشلا خيش . زدن اح همارک تاداس

 .مح رلادبع سولح تحاص اصوصخ ردراو یردصت كنسالتم هن هدهسیا

 .تادر ندنفنصم مع ۰ رحتمر ارز ؛ یدبا مالاسا خش محو الم مه یدنفا

 . ردیا عح هبزج كس یللا یساغا حارخ . یدیا ۱

 .قرشو لایت كلف دادا شورو و سن :

 یراکزور زیدلب حنا رد شتا هطاحا ییرافرط یو یونجو یسهلبقو ۱
 .هنسو مظعم داوس یسادعام «ردالوط رنو اواص رہن قرط بغ یطابو 1

 ا هلاصا مان بناح نکل ۲ ردهربک داب تاق تاق لک یارس

 ردناکیار هدزب هج الا هدلحم مان یشوک اتا هزابآ هدمدق نام روو طابز
 .نورورپ رېشوب بوبهمسک قیمع قدنخرب هجشراو هیانوط رهن نداواص رهن

 رهشوب هلساکر یساعد كناخ ناماس هدع . شلوا ناماو نما قرهلاف هدنجوا ا

 .هدنشارغاب یره و دنیا رر یره كرو نم قدنخ لواهغدلوا رومعم



Vetیمهمانتحایس یلجایلوا  
DEE ISE RE HIS HIE DIE NK BOE 

 ۍځد « ردلکد نکم سیرتم هليا هجو رب ندفرط وب ۰ روروط بولوا قرض
 راوشمط یارح هج «راو یقروخ رصقرب هدنکوا یسوق یسلق تعاس
 ندنشدمش هک رد راو ی رمش رصق ر رطان هاواص رم یدو ردناباع ناکار

 ندنلا یلارف برص ناخ ناماس ینهیلقو . ردناسع نومز یارح هله

 نارو ینهعاق اشا کود ۰ هکود هلا رابوط زم لاب هداواص رم هدقدل |

 رابتچ هشیرارزوا بوباج هشب رلرب یرب اکو اواص رې بودا
 ا اک هل توذقآ ډا ارا یراک بوضشود
 ج لق لاد هرزوا راک روک ذم ناملسم تانغ هل هصنلاق بولیصق
 هرکوص هه ترد بودیا حتف یهعلق یغاشا هلبا جیلق ادتبا بوبوروب
 كناخ ناماس هنمىلسم تانغ هل بولیدا حتف هلبا جیلق ید هعلق یراقو

 و هلا یرایرهش تافتلا انوکوا هتشا کردققح کیدا لذب نوتلا هلبا هبقات

 هدهرهش هتیدزوا یسقلوب لرکسع ردقو بولوا یمایرد مدآ مرا لاثم علق
 ندو هدک دادی ا حق یسهعلف ندوب هدعإ . ردشلدا بصز E ید 2

 كب یاب كوچ وک بودیا ریرحت هرزوا قلوا یتخت کب یناجنس هریدنمس هدنتلاا
 . ردشادیا بصن فرع کاح كليا

 ا ت ن و الو س : یراک ام یاتسهعاق داخل

 (۱۵۰) ۰ تماعز ( ۱۸ ) ۰ ردها شقلا زوب کیا كيب قرق زوب شب یصاخ
 مرسو هدنامز یک هکرولوا رکسع كيب ییا هلم هلیرلولهبج . راو یراع

 یرح . یاب یالآ . ردرلشمهمر وج زو ندنمشد یعاحنس هردنمسو

 ددع كيب هروک هننوناه صاخ کپ هریدنمس اما ردراو یرایشاب زو « یسشاپ
 ِ تلادع هجورب بودا تنجو مکح ا یساول بو هلس تیک لسم

 هرفس ینیدلوا رومأم بودیا لیصح ام شورغ كيب یدب نوا یونس

  هسک زوتوا هنسرهم هنسالنم بولواتیولوم هلیسهاب هغازوب شبیماروب .ردیک
 ۰ لا < راز تيوس اعطقو الصا یرلکپ رلالم رولوا لضاح
 هنرازکسع ناتسرعو یرا راصح یحهبج ۰ یحوط ددع كس یساغا رادزد

 ,یثواح یردیکی فلکم ر ندفرط هات راو یر ادخیتک هایس ردا



YY یراصح هعلق نران 
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 « راقا هتلاب « هالک هرز « هرز « هانب رس اقلغوط « یوالتق « نشوج « هبج

 . زرک « كربمز « هرادغ « جیلق « ناک وریت كنفوت . قار « هبرح ۰ شیش
 قلعتم هحالس تالا یک كوب هج اهدو نرد ربس هلاص « طوت « قااص

 لمر كلوب هدنانع لآ تلود هکیدشاوا نیز هل هبا حالس تمیق یذ
 تبشخ 1 رب هرزوا قدنخ 1 و ر. ردلر و هودادفا د

 . راردیا ا هنکوایسومف هعلق بولیکح هلا هراقم بش سه هکردراو ی رم

 بولیسک نابرق درب نکریلیجآ هلا ناخ ناملس یانئو اعد وبقو حایصیه
 جا بولوا قیمعو حساو تیاغ قدنخ كنهماقو . ردررقم قعلوا حیزو

 زوال هو یلقدنخ قوحر دکل و .راو هعلق جا تاق ر هدنجا هعلق

 كنسهعلق نرانو ءردردنا یالوا ءرزوا هلمکم تناتم لا

 عنصمو رودم شیکعرس هناا جوا ییوتروا نوشروق ددع شب هدنفارطا

 رک هلحزا . سیلک ردق یسهلق هطلغ هدلوساتسا یره هک ردراو لا ۶

 س راروف هارو یرلن الوا یینافو مرج د هلق یلناق ۰ هلق لبزیا یسهلف هسي وبن
 به هناخهبجو بوطو هحلاسا هدرانو ؛ یسهلق نهاش ۰ یسهلق نادنز
 رب قی جالوق یللا هدهعلق نیرانوب ۰ ردیراکداب لوا ماس ناطاس تایرفظم

 هاحرب هدهعلقو ردنابیح با لصتم هلبا غل هیاواص راوبقوب « ردراوءام هاج

 هرفک هلفسا هاحو « ردلباب یاهقهقو ابغ هاح ابوک هکراو ییادنز مج
 «نشمرارب راق یراربسا ةي ران اا بالود بورا و ید نا ناج
 ندلس زو ردقوب الاح ۰ رارید . ردیسایق قاقاح همسک ربا | مدا كس چوا
 رب با هللا یتاح e یلقو قو هلا یرادهاج و ندشفوخ هرصا یرب

 كنهعلق تاق هرشط اما ۰.۰. ردشلوا رانارد بولک زونه ندالرت ا کرا

 هلا نوشروق هشوک راحرب هدنسهرص یسلق هناخشوط هدنسهشوک یرازاپ تآ
 ما ههملقوب ندفرط لوا ۰ ردراو رامیظع “هلق رومعم یلیخ رب روتسم

 هدقدنخ كفرط لوا « ردرلااق همسک نیلا ارز « ردقوب یناکما كنهما
 همزاقرب هنمز . ردقو قدنخ كنهعلق یعاشا اما , ردراصو قسم .عساو

 هنیرارن انوطو اواص یراراوید كالحم ضعبو راقبج یوص انوط لهسروا



 یسهمانتحایس یلحایلوا ۳۷۲

 هدهعلق اوب . ردرظان هلاش وق كوچ وک یلنایدرن « رلینبا هراصح یغاشا

 .یماج كناخ ناماس یځد هدنوب اما « ردراو راهاخ ددع زوب ییا هله

 دمآ رس كزان رب بولوا رونرپ عماج رب روتسم هليا نوکلین صاصر هکردراو
 و نانس رامعم اس داتسا یتح . ردلالح رجس ابوک هکردراو یتوزوم ةرانم

 .نالوا توا EUT راد : کراشمروس هدنفح ار م

 .داتسا راس هکردمظع رثه . مدتا نابع یمالوط دی هللا هرانموب هددارغلب

 .دمآ سو ققر اوا . رانوسلس هبا ندیاشخا یینصم ءرانمرب هلیو راس

 رب یللوفوع هرجا قدنخ هعلق نران یهدنکوا هرانم وو ردیدم ٌهناخکناب

 كمجا « مكب لک » :ردوشیحرات هکردراویسهمشچ تایحبآ رب كناشاپ دم
 . ردنک اس یلارفن هعلق هدهعلق جاوب « ۱۰۰۹ تابح بآ هدایند كسراید
 اغا رادزد بولوا دوجوم یسلاها امناد « ردعونم یاملو هسمک راس

 حتفلاوبا هدنکوا ینارح كعماج وب . راروروط هدامآ حالسرپ هدشناود
 E ا وک هکراو راو د اس یدادش تاقر یبدتک بودا مد ك نزاع

 :اددح یراود نالوا الدوا بوقارب یراددو راناتسرخ . ردحوجأب
 .هاشداب یعدق راود نالاق هد رجا رک | اما . راما ردنکسا دس پوکح

 هعلق بولوا اهد تاق رب دارغلب هعاق رلهسنا رامعا هلنامرف كتردق یذ

 .قاا زوتوا لماک راود ی هدنکوا راود بارخو اما . یدرولوا 9
 .قدنخ هدنکوا راوندو . ردراوتسا راود یلاع یم عارذ ناسکس <

 ,ی اق همسک قدنخ فرط لوا ء رارید یرازاب تا هنادیم نالوا

 . ردلکد ی ردق لوا اما « ردسهم قدنخ یاتا نوشرا ناسکس هکردناما
 .هدنسهشوک یناج ینرغ كنهعلق یراقوب هعلقوب س . یراصح هعلق نیران

 .هلبا هدیشارت كنس لکشل اعدم « ىم هرزوا تناتم هباغلاةباغ شلوا عقاو

 -هعلقو رادزد هدنحا هکردراوتسا راصح هلو تاق کیا هقشاب شلدا اشنا

 لالغو هواز قحا . ردلکد نکاس هدرفا درفرب یرغ ندننذٌوهو یعاما

 .رمد ناتم تاق ییا رظا هقرش باح . ردراو یراج رص وص یرلرابنا

 .بولصم هراود یور نالوا هدنفارطا یسهن احشاود اغا رادزد هدنسام یروق



 ۳۷۱ دارغ:.هعلق لاکغا ۱

 « ردراو یسهعلق ما رب یلاع هبتیم وات « ربشیتب هلجوک اضق مس هبهعلق ما

 دسو ناصح نصح رب هلو « ردقوب یسهلاوحر هدنفارطا باح كتهماقوت

 اش ی رادام اراد یسهلو تاو زوقط لح . ردهعلق نکنرهرک ناتم

 كنراراوند هعاق تاق زوقط ء ردعدا زو كس ش یرج بول وا شوا

 فاکس نش ہرروا یر رام نلآ نارو

 هرصاح یهعلقوت حتفلاوبا . راو یمهعلق ا هدر . ردراو ند نادند ددع

 شوداورب قض هدنراتک هنوط رپ قا: ىدا قو هلو یعاشاو نکرد!

 ( شوعالس ) ینهعاق یعاشاو هد | تدوع حق الب دم ناطلس . یدیا راو

 . رد _شمرو ماکحتسا هداز اهد هدارغلب ٌةعلق بودا انب اددحم لارق مان

 هلبا رلوف رمد یوق ددع تردو ناتمروس هلو تاق ترود یافس راصحوب

 رک "هلقصا ) ۰ ( یسوق هناخ توراب ) . ردهتسارب هلرلهلق بعصو . هتسارآ

 یعاشاو « راو ( ینحوش نویغوا) ۰( یو ریغص "هلقصا ) « ( یسوق

 تردو . راو یسود جا رر ررک هنسرارب یر هدنسهلو ددع ترد دا راصح

 زسهحفبو غاب یناقوفو ییاتح ددع زو ترد هلج راصح یعاشا هلوب تاق

 ناماس ناطاس ردبارح شب یرلعماح كنارو ردرلهناخ یلوتروا تیمهرک

 . یءاج یو یجاح كجوک « یماح یلو یجاح « ردیانوشروق یعماج ناخ
 رب « هناخراکرب : یا ناخ ناماس ددعر « یءاح ناخ نامل ددع رب

 .ردهدهعلق یعاشاو یمظع هملق كيا نا هن ام 3 رب « هناخحوراب

 هبسنارط هزاب یللا . داو یمیظع ناقل ر هدنراک اب وط ب. هم

 دد وا كم هعلق ون و هدانوط بل یهاشداب هناخ كو وک < ولآ

 باح «ردراو یسوق ددع ترد ید كنهعلقو س . هعلق E یراقو

 ءراو یسهلق تعاسرب هدلحموب ۰ راشیا هرهش یغاشا هک ی سوق تعاس هقرش

 تعاسوب . رونلوا عانا ندرب قانوقرب یروشآ اواص رہنا یمادص كنیک اج

 نورضوا ریلبنبا هیهعلق یتاشا هدنشاب رابجشازق یغاشا رهش ندنمهش وک یال

 رې ندیرش باع نانا ر ی نا فوق 8 بناح هک وباق

 ید ندوفرب « ردوف ریمد لوچوک حوتفم هونج بناج  رلینبا هاواص



 یاس یلچایلوا ۰

 مور راد ۰ رید (دارق نیه ) كنررب كنرف ههعلق وب . ردکعد هعلق یلانب
 ۰ وارا » بولوا هدقلدووانرا یر . راو دارغا: هناد چوا هدن دح رس.

 ۱ قفو هندم "کم هدوآ اما ردنوکسم هلنانتسرخ هحرک « رد « یدارفلب

 هدنبرق نیدوب هدیرب ۰ ردت یاپ كنیرالارق لدرا عيا هب ییناعع بولوا
 رود اا یلرتسوا نالوا اج کیا هالا تخ

 ۱ و اف يدار هوط» همتا كنو مرا نادل هج
 2 ۱ . نکم ربغ یل رعت هک ردمظع» رهشر هللوا « ردنتحت كن

 رب ها انوط رہن هکشلوا عقاو هدهبلاع ضرارب س. دارغاب ةملق نیز
 یرهن اواص . ردعقاو هدنحوا نورو یلابقرب هدلحم ییدلک هارا رب كناواص-

 ٠ 6 < قرق ندنرادح رس نووالساو ناتسداورخو هتسوات هدیونج بناح
 ءهللغ هل رلهعاق هسحرح ء اقل  هنودوا های راقاحنس هسګادصوق « هروق"

 :  كنراتبالو یلغوا ژادن « یلغوا ناک « ییغوا ریزو « ندنرلغاط هقشودود.

 و دی راف ههرو رهن ردنکرا یمهعلق هحرل بولوا عج ندن رلغاط

 ER ندروعاز ندنعاط هنرح ندنرلغاط یعاحنس كسه هدنرلدح رب هتسوب

 رب هللا یر هنتوپبت هدا یږېش هچوف بولوا مه ندنراغاط قولوا:
 برق هاونلاو « حرب هرس « یدارغشو هندو < وتسوا بولوا

  یرېش هناب هلیسهملق قینر ووزیا ندنآ بوبارغوا هنابصقو ارق هج راس
 قرلوا لاثم ارد بوشیراق هیاواص وب یر انیرد كردبا نایرج ندنکوا
  ناطلس هدننروب یسملق یغاشا كدارغاب كردبا روبع ندنسهعلق نادروکوب

 ۰ لدارفلب ربش ۰ راربشهلر بوش راق هیانوط میظع رهن كراك ود یتسهملق ناملس
  عقاو هدزوا یلاع هدب رب هدننروب كنيميظع نره وب یشوراو « یسهملق-
 .. : ردعلوا

 ۱ . دارغاب هعلق لاکشا

 ۳ ۱۲۱ رامح . هلو . هلو * لام ی . تاف زوفط هدنرانک یرارهن
 2 توق راو ناراوالد ناراد روا روز ندنسهملق تاق یعاشا کرد لاک اس

  رلهستبا نار قوارب هضبق رب تصش ههعلق یراقو كرەربتك هربرپ یوزاب

 . هتوطو اواص اغ تربع یاب شوخ ٌهملق و



 ۹ دارفلپ ٌةهملق شیاتس
 DIE ته هستم دعا شم IE تم اش ماش ماد تا شفت

 قزف ندنفرط یراقدنخ هعلقو یروشآ اواع رم ندفرط یسءلف نومزو

 .بودبا رادهنخر ینناحیه کود « کود یدارغلب ٌهعلق هرجا راسبرتم تاق

 ندن وق مظعا رزو بولبقص نشد نالاق بولوا نصحتم هدراصح نورد

 .هنسهعلق هسیوم دارغلب "یلاها هله بوشود هتشخو فوخ ندرامغل ناک

 یرچکی ادتبا هراصح نورد « رایدالشاب هفمریغاب هد « نام الا » بوقیچ

 هبهلق كب یلاب لوچوک یب هنسوب « یب هریدنمسو یشاب یجرغز ندنغاجوا
 .ناذا هدنراورابو جرب كنءءلق قرهنلوا طبض یرلهیزخو هناخهج بورك

 رادرکدب نمشد هدهسا یدالشاب کمرک ه هعلق یخد رکسعو یدنوقوا یدک

 .هرزواكما رادهنخر یرکدعهدیجصو جرهوا كرهمهع زاو ندتایخ هنن

 كنو . رابدربو هنر نخ هرکسع بونآ راروط ندهعلق ییدهتسا ناما

 .ینمیک « بوریق ینمیک هلرایلپرص كر هریک هدارغاب رکسع ورک هورک هنیرزوا
 لاک یدارغلب حنف هدننوک هنج یا یمرکب كنناضهر ٩۲۷ بوغوق
 هر دنمسو لوزء«ندهتسوب ۰٩۲۷ سورکنا كلم حق باب » : یحرات .ردشمهلبا

 .قلوا تخت یاب هنغاحنس هردنمس هکب یاب لوجوک نالوا فرصتم هنغاحنس

 نوجا یمیرتو ریمعت كن هعلق ید ندیهاشداب فرط بوللوا هقدص هعلق هزوا

 لرهشوشوا هلئرحا نیملسم تانغ هلج هدکدلریو هنسح هکس كس زوت وا

 .كس قرق نوجا یمهظفاحم « رابدلبا مامها هنسانب هرزوا تناتم هدلملق نامز

 رارسج هرزوا یربن اواص هرکوص . یدلاق اشا ینطصم ریزو هلیا رکسع
 .«یوج ۰ سوولقشروا « بااو * هغژوب « كسوا « مرس مالسا رکسع بولیروق

 .بارخ ییراشالو سورکنا هلیموق یحتقآ ردق هبمجراو هنیرابد نیدو
 ردن هتسشا د رایدلنا لام الام هلُمانغ لام رپش دارفلب بودبا بای ۲

 ۱ دار هدازع وب بولوا یلاع هاکرد نارکرزرس ۰ یلط دم شرورد موح ۱

  .ناکمالا ردق ىلع هنمهمانتحابسو هللا ساستفا ندنقلاو لقت كنآ هلغملوب

 ۴ كمووک ینرربش داراب یو رفع اه ها یا یا رم
 : مروسدنا عو رش هنفصوت هعاطتسالا ردق ىلع هدن « یدلوا ردقە

 .نتم نیو رومعم هح رص یظفل « دارغلب و .  دارغاب هعلق شیاتس



 یس همانتحایس یلجایل وا ۸

 . ردشاوا صالخ ندنلا یسهعلق دارفلب هیلع ءانبو شما معن راد لاحترا
 اباد بوما نارکذ هنقرط دارغاب هدقدلوا هاشداب ناخ دزیاب ولغوا هنرب

 .بودما راما هلقمشارغوا هلبراهعاق نامرک ینا ۰ یلک . هروم یرارمع تدم

 لعاسا هاش هدو « یدلک یرود لوا ناخ ماس هدنکیدتک هاش راد یخد وا

 .قرهشا غوا هدنرلانغ رص« هللا یروع ناطاسو هدنرلازع هتغا و ر دلج هليا

 بولوا هفلخ ناخ نال یغوا هدنیدلوا موحمو شمر ىف ا رمع

 ان هلخثوا لد هدازآ ر رب شم کوا یلاع لاوحا هللا م راوت متن امدقم
 هطلام هسحا : دارغاب هسردا بصز تنو جا اکب هللا » هدنکل دا رش

 سلاح ندنغیدناو شما ناماو دهع وند « ممدبا رفس هنیرزوا سودارو

 رکسع لا ارد هدنسهرخالا یداج هام یسهنس ٩۲۷ هحنلوا تموکح ر رس
 ادا بودیا تم هرخستو طض یعالق یهدنسهم را بناح كدارغلب هليا

 نامش حتفلاوا هدنرانک انوط ینهملق ( نادروکو ) هدنابعش ٌءرغ ۷
 ندقدروط هدمالسا تسد هنس شب ۰ یدوف هنجما بوریدتا اشنا هاشاب

 « رایرایدید ( هچایاس ) هنمسا كنهءلق رایلپ رص هدکدلبا البتسا رانایتسرخ
 حتف یهعاق اشاپ دمحا یساشاپ یلیا مور هنس هدیناخ ناملس رود هنب ینوب هرکوص

 روبع هلرایګو مالسا رکسع ېرې اواصو یدبد « نادروکوب » هن بودیا
 4« نومز ) رونروک نددارغاب هر ها رک 1 هط رم بودا

 هنسو ینسهعاق ( نت السا) هرکوص . یدلدبا طض هللا كبورسخ یبهعلق

 . هقرهبوق ركع هجا بولوب یلاخ ینهملن كب یلاب هلوچوک یلغوا كنساشاپ
  نسح هداز كب وع هدیراهعلق اووا شرا ۰ كنوق هرکوص « یدلیا طض

 یغاشا ندراهعلقو هدقدلونوق رکسع هنسراجا هارهللدبا طض هلناوص كکپ -
 تاغ نمشد یهددارغاب نورد بوبم«ع هءربخذو دادما هدارغاب هلا انوط

 دم رب مظعا ریزو  كبورسخ یزاغ یب هریدنمس هدم . رایدشقص

 ندر ید بوکود را ۳ خلق دارغل هللا یرارهش نامرف اشاب

 هلا ا ید ن تک ناماس ناطلس رک وک ندن رک یدن رابدتسا

 یعروسشا انوط رهن هليا رلپوط زيب لاب ندرب رب نوا بوداشوق یدارفاب



 ۳49 دارغاب هعلق فاصول

 « راو یرابناو عماج « یارف قرقو یرادزد هدراصح نورد . ردع دا"

 نا لا هات تر ردا یسونق هلق . ردقوب یراهحفب هدنرلهناخ

 تیاغ یناوهو . ردرلتیکی زابهش یزاغ رلرکچ یدح كناب ینارفن بونلاج
 ندابآ ردیا نایرج یداعم ینطل نوبع بولوا ناوارف یزازنمج ۰ فیطل
 یلهردنمس یسینب . كدلک هنسهقنلپ (هنیرالوق ) هرغ تمس ندنآ . ردهصقرپ
 عقاو هدرادلوصح لو عساو هنگ ا رن هو . ردکن لا یا

 یرلغاب احاح . یئارفن قرقو یرادزد ردم دا زوبتلا . ردجءةنلب مدح

 شلاق ببر . ردقو یعاحو رازاب بولوا یلاخ « ییهاح رب رض . راو,

 . ردنشعا فداصت ءنمرذکهر ینەغلا (قحراصح ) ندنآ . ودهقط رب
 ندنفرط اشاب مهاربا یریزو ناخ نایاس هدنکیدنک هنحتف راوشمط هه »

 یر یر يراد ردهش وکراح مدآ زوسزد یفارطا . ردشلدا اس

 غاب بولوا یزغجماخ ددع ییا ۰ یعماح رب «یراسنا لالغ « هناخهبج راو

 یساوهو بآ نکل . ردقو یرازایو وڈراج اما . ردقوج یسهحگابو

 . كدلک هسداهطاراد دابا تشه ٌهعلق دارغاب ندا . ردوخ یرلبوحو

 هاب نکتسو دارغا نم دو ىج ر فاشوا

 .ردشملیا انب لارق طو.هد ندنرالارق برص ادتبا ییاتکیرد نیکن هعلقو
 یژاغ نان دمت ناطاس جتنلاوبا - ردغلوا یزللا ترس درلارف هرس
 -- هعلق هدعن بودبا حتف نعالق یراید هنسوب هلسبس اشاپ دمحا ولغوا كسره

 دارغلبوب ننانع فطع هرکوص ندکدا حتف هلا جملق ید قینرووزیا

 . یدلوا الغو طخ لهس دارفلب بوسک نراه هرخذ بور وج هنرزوا

 یرلءربخذ غابام ًاغاب ندنرافرط هقشالو هقجاب بولوا هدنرللا انوط رهن اما
 ناما هدارغلب هعلق حفااوبا یزاغ ناه . یدربلک یرادادما ندفرط یهو

 ید ات ندنش سال را تر ودرهحک نوک قرق بویمرو نامزو
 . رایدشنا تدوغ «هردا رساخو اخ بوئارب یدارعلب هملت نداد

 كلک هرزوا دارفلب هدنآ ٌهنس . یرایلاع دصقم كتراترض> حتفلاو

 هدعقوم مان هست لام هدنفرط رادکسا بویمر و. ناما لجا طقف . ید!

 ِف



 یس همانتحایس ىلج ایل وا ۳۹
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 و هسلوا یمرب رفعج یاط مماح تاريخ بحاصرب یاه . رارکح تربع

 كرهلکه داب یحور كتارا بحاص نارودلا ضارما ىلا بولوا رومعم رسج

 هتسهصق (اس دوغب ) بوک هلا انعو شر ندرسح بشخو . یدرولوا داش

 .ردشلاق رومعم بولوا بارخ یمهقنلب هدعب . ردیساس لارق طوبسد . كدلك

 . ردرومع« یسحاون پولوا اضق هلیسهاب ها یللا زوب . ردهدنک اخ هریدنمس
 هت هردنشو تسهرک یناقوفو یا ددع ( ۱٦۰۰ ) هلح نیرا نیش

 : ( ساک ےل شب ورد لاح ) ا ین وشروف . ردرلوا عساو یلوتروا

 لیزاب هلبا طخ یلج هرزوا یسوبق هکردنیبم رون عماج كلام هبءهرثک تعاج
 : ردو یحرات

 نردجاسلا لع اذه اودهاج هرات ىف توفلارثن لاق

VVY 

 هفاضل اراد « ماعطا ترامع . راناکد ددع زوب « راناخ ددعتم « ما فطل رب

 رومعم وا ییهطبر وب هکردیناریخ كکب شیورد یلابحم هلم رلانب راثآ هاو
 غاب بولوا فیطل یساوهو بآ هلغلوا عفاو هداضف مساور یرهش . ردشا

 هان شو هکردرلروژب یتلخ هلح . ردناوارف یراناتس وب كبشم یراهحذر و

 ۰ ضرع لها « بدو ۰ راریک یسهسلا یلدحرس قجاراطو . راردیا ملکت
 (اسحب) هلتکرح ندارو ۰ ردرامدآ معنم « یرابحاص تمعنو راقو

 . لدلك هنسهقنل

 حتفلاوبا هکردکپ یلاب یزاغ یلهردنمس یساب ادتبا - . یسهقنلپ اسا

 ندو لحو الاح .ردشعا اعد بودیا رامعا ناخ ناملس هدع ردندنساما

 کس صرخ .ردهعلقرب لسم و فاعم هدنک اح یغاجنس هردندس هدنمکح ی ابا

 رب « یرلهناخ ارتفو یئارف ددع یللاو یرادزدو یسوق رب ردیدآ زو

 یترف نر ا ارو هد رو یاکد جاقر یدیدج ناخرب ؛یاح
 هردنمسو دارغلب یمارو لدلک هتسهقلب اشاب نسح ریزو ندنآ . رونلوب

 "یداورپ مو فاعم کا هرم ردنا لا دا اویا ی رلاوت

 كس یعرح بولوا عقاو هخالوط ندع لکت « ناتم تاغ هدرادلوصحم



 “16 یس هقنلب ارب

 كدلک هنسهقناپ ( نک ارپ ) بوک راغاط ناتسلکچ هبرغ بناج
 ندرابرص هدنرانک یرهن هرج هدنتلاا مور - . یسهقللب نکارب

 « ردهقنلپ رب نیتم « پراص هچالوط ندعبیم لکش . ردیمانب لارق وژور
 رومعم بودا ات ددحم یرزو ناخ ناهلس هلغلوا بارخ هلا ماا رو

 هبح . یارف ددع قرف « یرادزد ۽ ردعدآ زو E یعرح . ردشمهلبا

 یهناخرتهم شره . ردهقلب ر مکحتسم « راو یراد وط یهاش « یسهناخ

 هرزوا ءارهشرب یناک اقیشاو دودیح ارز « رارلکبتبون یرلناب هدد بونلاح
 هجالآ هسجرچ ندیا نایرج ندنبید هعلقوب . ردهعاقرب یلمزال شلوا عقاو

 تا « ریشیراق هنیرب اواروم قرهلوا ناور بولوا عم ندنرلغاط راصح

 لهس رب هدنسیونج تهج كنهعلت . ردرم كوجوک رب نعریو تبع هليا
 . ردشعا انب مظع ناخرب هداروب اشاپ سر یربزو ناخ ناملس « راو یشوراو
 یسهدلاو كنیزاغ ناخ ناملس . شتا انب یرلهناخ تارفن رادقم یللا زو
 39 یره ماجر ك كن هداز ىلاق ىلراصحهحالا نیما انس عماحرپ

 وب راصح هجالآ . ردیتاریخ كنهداز یلاق به یرلهحفو غاب « یراناکد

 بولوا راداوصح تیاغ ینیمزنیک | كناروب .ردرب هلحرم رب هدنبوج كلحم
 با « ردرب قجهلوا رومعم رهش هلتهجوا . شمرولوا لصاح رپ امدقم

 هسک کهراح ه هدهسبا قوج یراهاک راکتشو ریس ؛ فیطل ی-اوهو
 هدب . ردشلاق داآ بارخو یللاخ یسضارا لروما لبم کلحتفح

 رءهریک هرجا نابایخو ناتسلکنچ هرغ تمس هنن بوقلاف ردنکریا
 انب ندبشخ اشاپ دم یلیروک یوریوک وب . لدی ینمیظع رهن (اواروم)
 هقجاج ۰ كيندرو یراغاط راصح هجالا ریسلامیرس رهن روک ذم .ردشمتا

 ء ردیا روبع ندلحموب قرهلوا میخ بوک ندنراغاط یررش هجنزوا هلیرهبصق
 انوط ندنسارا یسهعلق جولیوک هلیس هعلق كانیج رکوک هدنرانک یر انوط

 و هرزوا رهنوب اما . رویوب ید انوط رهن هلکنو ۰ ریشیراق هنمیظع رهن
 هناوید رهن ارز « یدرولوا میفع تاریخ هسایپاب میفع رسجرب زوکرب هدلحم

 هب اغل |هب اغ هکراردبا روع رر هدننآ بورونرک رس عفا یراق



 یمهمانتحابس یلحابلوا ۳۹

 ندا نابرح ندنجما رهش هرجا یشراح .راو یلبس یاب هدهاز ندنرلیس

 یرهش هنولب رد ( هرقسا ) ندبا نایرج ندنرلاووا هفوص هکراو ره
 كنسور وک اشایدحم نانلو هدنرزوا رهنو هدنجما رهش .رشیراق هبهنوط هدنناب

 : ردح رات

 ا ی ی مب یدلوا ع,راتاکوب یدید قح یمشاه

۱۰۳۸ 
 هدنشاب ییا كرسحو . راو نرمش رصق هاکحرفت رب هدنسهتروا ات كرىسجوب

 هکرداکد ددع زوب ییا هله یسوسشراح . راو یراماح رصتخو دیفم ررب
 كنسلاها . فیطل یناوهو نآ رولو یسلوقم تمق یذیه هدنجما

 رور قود معنم «رارزک بوک رلهقوح نوک انوک یرللاع اما « ردابع یسابل

 یهدوچ تیمسس یلدوخ ضاس ۰ یغاب هرت « یاب ناووق . راو یرامدآ
 بحاص ) برق < | «( یدنفا یلصم خشلا) ندنرلهاک راز . ردح ودع

 . ردفورعم یراتراز ( هداز لام ) بیرق اک | ۰( ادختک ردح تارا

 .راو یرلترایز ( یاب هدهاز) هدنسوروشا لوب .(اباب رفس» هدنشاب یریوک
 . كدلك هنسهعلق ( هجناسکل | هقنلپ ) لرد هب رض بناج هنب بوقلاق نداروب

 . رارید هقنلپ هبهعلق جاغا لوجوک هدرابددوب .  یسهقنلب هجا سکل آ

 « یرلناخ « یلارفت هعلف ددع زو ۰ یرادزد . ردیدآ و کیش یعرح

 كندو هج رک لحوب «ردراو یرلب وط یهاش : یسهاخهبج « یرلهاخ تار

 فاعمو ملم هدنتلایا یبا مور هدریرحت نیح اما « ردیکاخ یناجنس هردنمس

 . لدلك هنسهقنلپ ( اناژار ) بوک رانامروا هبرغ بناح ندارو . ردشلزا

 رومعم و حق ناخ ناماس بولوا یسانب طوبسد --. یسهقلپ ایناژار
 هدنرزوا نامز ناتس لکنح رب یلهرت « یلهرد هدنتلاا یا مور هدو . ردشمنا

 هعلق  یرادزدو یشابوص . ردهقناب هلوط ۰ نتمو عصر هخالوط ندعب ره

 یرلهاخ تارق . هناخهبج « رانا « عماحرب هدراصح نورد . راو یار

 هعلق اما . راو یراغابو ناکد اقرب « یراناخ فلکم هدنحراخ هعلق . راو

 هني نداروب . ردمزال زارتحا 6ردبرالوب دودیحو كلان هرطاخم تباغ یرالو



 ۳1۳ یسهعلق شب

 نورد 6 ردیدآ ( ۸۰۰ ) یرادام ا بولوا ہد عل ص لکش هعلق و

 «یرلرارنا « ییهاحرب « یسهناخهبح « یرادزد < یار ددع یللا زو هدراصح

 كناشاب یسوم هدیراشط ندهءلق اما . ردقو ینرامع هقشاب « راو یسهناخرتهم

 ردها ارا دورو هدنسا کردراو یا + مظعم

 هلدلک هن ( یسهعلق شین ) كردک هبرغ بناج نداروب
 برص راکدن وادخ یزاغ هدنخحرات (۷۷۷) یو - . یسهیعاف ش

 كلا یللا زوب . ردشمتا كلكاح بولا ندنلا كطوسد ىلارق راغلبو
 ۳ یر e ایس بولوا یرصتخحم یارف رومعم یسهبحات « رداصف

 ییارشاو بهش < ی راد بسشجم « یساداووو یشابوص « یرادرس

 شاط رب لاث» ناخ هدنحما رهش هماق ارز . قو ینارفن اما « ردراو یرادزد

 هدزوا قارزع یرلهک دودبح هرزوا یراندب « راو یسوقرب « ردهعلقاشنب

 زا رب قو یش رب نداشب رانا هدنراصح نورد اما .روروط شلوا نیز

 هکراو یسوبق رب رظان هونج بناج . ردلام الام هلا یرابسشخ هتسارک
 ع ددع ( ۲۰۰۰ ) بولوا عئاو هدیداو زود رب یرهش اما . ردندحاغا

 ارقف « یرلیلاع یارمس یاقوفو یناستحت . یلوتروا تیمهرک ایارس « یلهحفیو
 كنساناب ناف « ینارس اغا ىلع یشت رومعم ندهلم . ردراو یراهناخ

 هرجا یسیشراچ ندنرامماج . راو یرانادناخ رومعم هح اهد :ردییارس
 لصوم ) . ردعدق زرطو لکد نص ردق لوا ( یی.اح راکدن وادخ یزاغ)

 : ( ییماح ادیت نت رداشکلد یک هنيا و حرفم : ( ی.اح یدنفا

 يا یعرک « راو هدیرادحسم « ردنشور هاکالص كلام یک تاج

 یارقف . ( یسهیکت یشاب وریوک ) ندنرلهیکت راو یاببص بتکء ددع
 . ردرومشم ( یسهکن ادختک ردیح ) « ( یسهیکت یئاب هدهاز ) « ردیشات

 ىج ران كنمهمشچ ادختک ردیح ندنراهمشچ
 . لیبسلس یمست ًانیع یندق . ینخران یدید یسدق فتاه

 یحرات كنسهمشچ كب فسوب
 ًاحص هنقشع البرک نیسح . ردیودیا غرات ههنشت ندنچا
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۹2 

 یسهمانتحایس یلحابلوا ۳۲

 اا

 «( نامارد ) بوقلاق نداروب . كدلك هنیرهش ( هفوص ) قرهنوق هنلزنم
 راش ) هرکوص ندنو . رده رق رومعم «راو یلاخرب . قدلا لزنم هدنسهبرق

 E ( یسهعاق ییوک

 هدنګ رات (۷۷۷) هدع . ردلارق طوب تسد یلوا "ین : یسهعلو یوک راش

 زوب . یدتبا صاخ اشاب هدنتلابا یبا مور بودبا حتف یو راکدنوادخ یزاغ

 ر انب نکن «لکشلاعبم عقاو هرزوا اق رب یمهعلق . رداضق ها یللا

 .هدنراصح نورد هلغلوا لبا جاو هدنیرف یرهش هفرص اما . ردانعر راصح

 ,یسابف ۰ راو یسوق ریمدرپ رولیجا هبونج بناج . ردقوب یشرپ ندنرام
 هكجبجوک یلزوکرب هدنرزوا وصوا . راقیچ راکیب تابح بآ رب ندنیید
 ,یرع ماجر یروشآ یروک .ردراو ( فراز هدد دا ) هدر وریوک

 * یل.دیخو غاب یناقوفو یناتحت . یلوئروا تیمهرک ددع ( ٠۰۰۰ ) هلم « راو

 اغا لع یلشن ۰ اغا دوم ییوک راش هج زا ۰ ردراو یرلوا یللوح عساو

 بتکم ددع یدب ۰ راو ردق هاك یرلعماح . ردنبنمو رومعم یرلهناخ
 . راو یراناکد ردق زو کیا . یرصتخم ماج ییا . یناخ وشراح یناببص

 .ییرلچاص ۰ ردقیچا یراشاب كنبراتروع بولوا راغلب هلم یسایاعر كرش
 راهئات هفرط هنوطرب . ردصوصخم هرلودنک لیت زرطوا هک رارروا انوکرب

 .. كدلك هنسهعلق (اشاب یموم ) بودک هرغ بناح قرهقلاق ندارو . رارک

 ندو A یسوم هجوف هدنحشرا ٧۰٤۸ ےک . یسەعلق اشاب یسوم

 ید تما یخ بوزوب میظع نابراکرب ایقشا دودبح هداروب نکیا یسلاو

 خاف بودیا اشنا ینابیز ةعلقوب هارو ید اتشاپ یموم ندلحا یراقدرق
 شاب یموم یاس» هنمسا هلتهحوا « یدتا هه هناخ دارم ناطلس دادغب

 یوق ریمد ددع رب رظان هونج باح ىح . رلربد هد ( داره ناطلس هعلق

 : ردي زا خراب وش هللا طخ يلج هدنهدم ص صرب هشوکر اح هرزوا

 اا دد هللا داخ یدادفب رايد هجندبا حتف
 « مازع) : یدلوا خرا" هدادنب حف ناشیلاع دا ناطلس یدد

۱۰:۸ 
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 ٠ ۲٩۱ زمکیدتیکهنختف یسهملق طاراو هلنا اشاپ ىلع هشوک ن دهنردا

 . ردراو یریادجابو بستح ۰ ینادوق انوط ۰ یرادرس یرجیکی « یر

 « ( لکءهرآ ) نداروب . ردباسحم یسجفو غاب بولوا فیطل یساوهو بآ
 غاب ایارس یک اخ یعقاحسا هجثراو هنیرلهرق ( اوواراموط ) ۰ ( نازوع »

 ردرایوک مسج یٰلوا زو شپ هرایوکوب .ردنبښم هلرلناتسو كبشم « راهحفو
 یلوط ) ۰ ( یسهمشح اغا دمت ) « هنسهرق ( اووا راموط ) ندارو

 ندنآ « یسهبرق ( اشاپ یکی جاح ) هبهلبق بلاج نداروب + یدناک هن « ( یسهعلق
 هلو هن . لدتا تاقالم هلدنفا اغا دمحا هدارو بولک هن رش (یعاط اباب )»

 « ( قف نانع) ۰ ( یلدارم هرق) ۰( یدریو یرکت « یاتفج ) قرلوا ناور
 ندارو , كدلك هنسهصق (لغوا یحاح ) توغ ندنرلربرق ( ك لع ۶

 هرق ) ۰ ( ردا ) ۰( کنج ) ۰( یسهلق یداورپ ) یسیرق ( قحلصح )ل
 ۰( ریکد نبرد ) ۰( یلساپاپ ) ۰ ( ناطلس یلقدنف ) ۰ ( رانروا ) ۰ ( راصح
 - یداج یسهنس (۱۰۷۰ ) بوک یراهرف ( یلدووانرا ) ۰( یو قرق »
 هداروا .قدراوهربیش رهشههردا هلتمالس ینوک هنشجم ید رد تسهرخ الا

 تفلا نح هلراب را رہش بحاصم عیج بولوا نامهم هدنساخ اغا دا

 . یدبا رر نههمتک هرفس کلک ینامز رفس تاه . كدردبا تنم قوذو

 اس مظعم راه رم ندب ردا نت یل نوا تا ۱۰۷.
۰ 

 زمکىدتک هنخنف یمهمق طاراو مدلدرا هلا اشا ىلع

 هار>رخ خابام اغلا ندرابدنفا تلود ناسعا هلح هدهردا الوا

 ءازفلا تون » هلمرانادخ ودع رکو تا سار نوا بالا را تعاق

 هن ( یس ابرق هحیسح ) رهدسک هبرغ بناح نوک لوا قرهقبج بود « هللا مپ

 همنوزوا ) . هنسهماق ( لنمرخ) ندنآ . ردتماعزو یوک ناملسم . كدلک

 . كدلك هنسماق ( هبلف ) قرهیارغوا هنسهرق هرد یلیق) ۰ هنسهبصق ( هوو
 (ناعها) ۰۰ (دننرد یلوق ) « هتسهبصق ( ینجرازاب راتات )ر قرهقلاق نداروب



 یقاحسا» هاشاب نسح یاج نادوبق هدکدتنا ترشابم هحتف ینسهعلق نیتوخ

 ۱ و رم 1 بوشا اب هعلق رب مداح مان
 هدنرزوا یر انوط نالوا اا عارذ یللا زوب یدب هلیک ندنرزوا رای
 ارد بولوا مادخ ید راناستشک ددع یللا « تبا ان رسج یوقو بشخرب

 هدبا نامرف ولد « همروک هنخر ردق هرذ هدکدسا روع مرکسع لاثم

 رز هجورب هکیدتا اشنا هدنرانک یره انوط ینهملقو اشاب نح هدهتسوا.

 انوط هلیسهرص یسهعلق ی وط هدنفرط کاخ یناط اب : رونللوا فیصوت

 قرف « بزع ددع قرف هک ردراوتسا راصح رب لکشلا عدس هدنرزوا یر

 , رد3 اج یرادزد هملق ۰ ردراو نارفن یرا راصح ددع قرف «لشب ددع

 بولوا یوق رمد نیتم تاق رب ۰۰ راو یرلپوطو هناخهبج یرادقم هافک

 یرلهناخ تارفن یروق پوق هدراصحنورد «رولوتروا قرهنلاحرتهم هحک ره

 هتح یرلوا بولوا هدنفرط جراخ كنماق : یثوراو . راو یرارابنا لالغو-

 5 عقاو هدننس وح بناح كنانوط < ردولوتروا زاصو هر دنش

 . ردعماح حرفم یلەرانم رب : ( یعماج اشاب نسح نادوق ) ندنراعماح

 فرع کاح هنتراس . ردقو نالف یناتسدب هدهسراو ردق هبافک یراناکد

 رم لکو كب مهارا ۰ كب دم « كب نح هداز اشاپ نسح ندفاقوا»

 هلج رازابو وشراج « مامحو . ترام « عماج ۰ ناخ « هعاقو ارز . رداغا

 ندالوا یتلوت بولوا ناتو و تاریخ كموحم اشا نیسح یراردب

 ي مازتلا شورغ كس ینلآ طورش» هاقنا ضارقنالادعب . ردنا لاقتنا هدالوا

 ددع زوب هکردیحاص تسایسو باص ۰ تسب مس یسیشاب وص . ردتیلوت
 ۰ را تا رو ظقح . طیرو طبع هلن رابادخ
 یرهیحان بولوا +اپ ها یللا زوب یک اح .ردیرانابتسرخ رافلپ وینهراو مور
 نادش هوا هبحانو رد و اوواراموط یسهیحان لوس كلا « ردعساو.
 ریز لما « زکیدلک مدق شوخ » هناع ناطلس یی نادفب « یدیا هدنکح

 رومعم . یدلوا قالا هنساضق یقاحسا هلکمرو بودبا هده دنمس یاپ»

 ادختک هابس كن-هعلق یحقاحسا ۰ راو یراناکد چاقرب بولوا رادلوصحمو



 N ۵ ت۶ رع هب هن ردا ندنادغب

 ۱ « تعاس ر ءرکراب سار يا ء تا هعرو شش هسک چوا یخد هربصق رپ

 رم هلرلهفوج هباص نوک انوک قانوط a یرکا راتات مسرو تجر میسرپ

 < تا رر « شوغ رزوب هدهمرامادخ تورو یمهرت تا هقوا رشب مو

 . تبوشالعادو دعب تعاسرب ندنشاب رهش هلا كب . یدرو هف وح قانود رر

 ناور ههل بلاح بوشالعادو هلرارابوقو رابتس ۰ نامطحو راو هله

 . قدلوا

  لدیاد ) رک ی را رازا یجچ وا نوا كرخالاع ر ۱۰۷۰

 نمکی دتک هر هب ردا

 دن ص ددع ترد ضدنفا اغا دح) نوک زمشدقح ندنادش الوا

 رومع» فال لرم هدن ( یسهرف نادوق ) بوریدروا یرانو و كراشل وا

 -(یمهبرق نتروب) نداروا . هنازنمیسهرث ( هیوور )نداروب .ردیوک پالقرپ
 . هغالآ یرلرمسا هشرپش لععایما نعدنقا اغا دعا نداروب . دلك هنازنم

 هباثاع و رس یرارهشو عالف نالوا درا نوط ید ربقح . یدتک

 -( شب هتام ) « هناسهب رق ( تسشمزوک ) « هنسهبرق ( شت یوم ) . مدالشاب
 .رانوب هکردهرق رومعم لوا كس هدنجما قلنامروا رب « قدارغوا هتسهرق

 رومعم ندنکیدعا قارحاو تراغو بہ رانات هلفلوا بیرق هنیرارانک رهن
 رکا كاد هک دلک هنس هب رق ( نورو شاط ) نا یدبا رلرو روط

 هقرش بناج نداروب . ردیدودح قالفا هبرغ بناج هتوا ندنوب . ردیدودطا
 نادغب هدنرانک یرهم انوط : لدلک هنسهرق ( هسیحلءا ) بودیک هلبرانک انوط

 .« ردلطعم یدمش شمراو یسهحلار هدعدق نامز . رد هلکسا مظع زد

 كردبکح هفرش بناح ندارو . ردراشعد (هسحابا ) هدا هلتهحوا

 . كدلك هنسهعاق ( یجقاحسا )

 یمدقزاد 4 ناب نایع نفس رت هد و ا



DDE ESE BIE DUDE BS BE BSE BIE E DIE HYDE DE NIE BIE DYE NOE:لک  

 نشود كرارب ردق ههګراو هنيرادودح ردنبو لدراو یتالو هل هللا یرانک

 . ردیرادرمس شاب كنیرکسع تبالو نوت : (نامطح شاب ) . رلکید یبرلاوعد
 :( كلدتسو ) ردرادرس و هنن رکسع فص كتالو : ( نامطح یجنک»ا)

 .یرلاباعرو یرادحاوعد یرعم لام قلعتم کن هکر دیسادختک رایجوبق كکيو

 رلکب هکردب راراکحدق كکب یسکیاوب ( راپوق ) ۰ ( كارب )ری ریدشولوب هلکی
 :.( راطابحا ) زمجما نديريغ بوجحما بارش ندنرالا هلبراتروشم كنسکیاوب
 هلح بولوا رادرتفدوب : ( رایتسو ) ۰ ردرادحاس راتوط چدق هدناب كراکب

 « ینمایرا : ( راکنهز )روخآ ربم : ( نسموف ) .ردهدنلاكنو نتازخ و لام

 ناوید كروتو ناملسم هقشاب ندرلنوباما « ردیجهرک ذت : ( تفوغل یحنجوا )

 رداح : ( رارطش ) ۰ یایجوف شاب : ( راشوا ) .ردررقم ید یرابدقا

 + ردیئاب سسع ( شامرآ )۰ یرادهنیزخ كب : ( شاراق ) ,یسشاب رتهم
 . رلزمهدیا هلی هدنرابد م یراهجنکشا ییدتا كمدآ وب اقام مهلا
 0 ا 2: اتو : ین نما : ( تاسلوتسوا )

 + ( راجلس ) ۰ یئاب یجهرفص : ( راک نتهدم) « یشاب یجرالک : (رالوق )
 .دلورموک : ( شوماو ) + یساغا یرجیکی : ( یساغا سنابراد ) « یشاب باصق
 ۰ ردییسما

 .هڪ هدنوک قرق بودا تقلا نسح هلبرامدا نالوا هدراکرس رهشو

 دنف رظ اش هاربع هرکه یوم رافاض مظع ۰ قدلوا فقاو هنیرللاح

 .بودیا راتفایض مظع هنمدتقا اغا دمحا « كب هدرامرا . غاب دیعب تعاس عبر
 ا ۱م هدنلوک شا امدفقم مرکب یک .یدریر و باده نوک انوک

 كنج باساو لانمو لام بوراقیچ ینیراهشال كنبرارکسع شاب نالوا قرغ
 .قرف هاغا دما نوک یتقرف هدع . یدلبا هه ی مزب یرالادحو

 راکنج ناولا قانوط نوا « كروک رومس جوا . تآ هغروب ددع قرق .هسک

 باده تمیق یذ هم اهدو یرلرک | « یرلتخر رانا شوموک . یرلهقوح

 رلکسع هرزوا قلا تا هقوا رشللا ندنرلادختک نادغب مو رې هدعل بورو

 ریقحوب . یدریو تآ ررپ هقوچ قلنوط رر, . هسیک نوا همباوت هلج ۰ یدریو



 ۳۰۷ یثوراو كس رپششاب

 ینیدالوا هشحاف كنروع رب «رارزک بوناشوق ییرالامش» یرام یلریرح

 هنیرلشاب « هقوج هنیرلکا یسیغ لاها . رولوا مولعم هدندنسال هلهجو وب
 یزنکا بویک هلود یلهکود شوموک ی رلکیو یراسوکوک . یراقاملاق دانات
 . ردیلتآ راراپ ریشاط شک ریت یک رانا بواوا رکسع ییاصرب . راردبا تراج
 . راردبا تارو اک لیا بولوا ندهیحیسم تلم یمهلمح

 . ردقوج یعوم لاب ؛ غاب غاب « یثاحودم -- « تابورمشمو تالوک ام
 هداروا بوب راب رلر ندراح تدش . ردراو یسیولاب عون رب شد ندرب ىج

 بوقبح هنیزوب یرلموم « راقآ هنیهز رز كرهسرا یرالاب « راپاب لاب رلناوق

 نوک انوک . ریلی هللا یاس حو دح كلتاباویح رارالپوط سکه .روروط

 . ردرومشم کما هلحارف ضاس « یرلیقار

 ندنفرط هلبق  هدنرهش ناشخوف هبرغ بناج یلوط كعساو تبالووب
 هدننلاا یزوا فرط قرش « ردقانوق ییا نوا یلوط هح راو هلع امسا رهشان

 هللا قازق شادرق هحنرانک هنوط رهن ندنآ ۰ رداشم هلک اخ یمهعاق رد
 هللرانک انوطو ردراو یراهعلق اووا . ناتوح هدشناح لاش . ردراوحم
 نا كنتیالو لکبس كنتمالو لدرا یللبم هنفرط یطاب . رداشم هلیتکلع هل
 انوط رهن « رداشم هلشالو قالفا هرغ بناح ردا هلبراغاط روماص

 . ردلوب كلنوك قرق رادام اراد یایالو عیج ۰ رداشم هلبا ینا هدنرانک
 سصاوح عج کا تاادعو لدع هلوا . ردراو یر راو كالووت

 رب 2لهسروتوک هراکشآ هدکشاب بووق هرجا یست نوتلا ینابشا یسهلوقم
 ناصعا هر قراراو طنرو ط هوا : ردفو نت

 ؛ رلنمر دتا الصا « روروا هغیزاق ندنرکو بور و نامزو ناما هسما

 كب + نمدبا مل السا هنن رکید . مدآ رب راو عزا تو تا كب وکیه

 . نعهدیا تداهش هرب نالب هسمک « رینلکید رلاوعد هدنناوید

 شاب) -- ۰ یرامسا کروایا یدک كلا یر ع
 . ودهدنلا كلا یرهم كتالو هلح بولوا یشثاب كرارابو هل : ( تفوفل

 هلروط رهنو هنسهعلن نتوخ ات ندنفصن كتيالو هلج ( كينروو یر »



 یمهمانتحایس یلحایاوا ۳۹

 DESERET AV ماد انسان سا د سما دست عمان DIE ان هما DDE BIE SE HE DS BSE نماد گشت

 رلاسلک اوج وک هرجا رلهلح ادعام ندرانوب « رارجوک بونوق مدآ هداییو
 . ردیرهکت ابوک هدرانوب « ردقوچ یخد

 ,یمک . ریکراک یمیک . ردناکد شما كيب کیا هلج : یرازابو یشراچ
 طقف . ردقو یاتسد رکر اک هحرک < ردرازاو وشراح یلوتروا هتحشو زاص

 .یرلرتخدو نز هدنرلناکد .رددوحوم هدارو یماشا تمق یذ هل اید عیج

 ,یشراحو . راردا ارش ضرع ییراعاتم هرزوا یرلما صو دارم بوروتوا

 كرهشو . رولا لوروک ندراج بوروتوا شوماورب هدکورعوک هرجا
 رو «یګر دنه 4 ردیسهلکسا هقصناد هدنرانک طبح هدنرابد .... یسهلکسا

 هکر لک ندنرهش هةهناد هلراهارآ هلح لف لف راد « لضنرق ۰ نجراط

 شعلا كيب هلج هرجا یرهش شاو ۰ رد.دلامش بیرق هلحیم یعرکی هرشوب
 نورا یرلبارس .ردهاخ انز ,هناخسمهلح یرارزوا هکردراورانمز رز ددع

 ا 2 نیعاوا تع )ر لا نکل ء ردقف یاب وا یراش تده
 دادوج و فالو «ینوص اپرآ «وبب ینوک انوک كنبرلبقار هقیلروخ « یسهرشا

 یسل ها عیج نوحکت | ۰ رولوا یرلقار ناولا ما یوص دح < یوص
 .فلک« ددع ىلا . رارزک راکبو راکس « رولوا تسمرس یک ناسرخو مسرس

 .ددع ر . رددوحوم اشا اهسارک هلح هدنراحا هکردراو یراناخ ناکرزا

 .یللا قرف صوصخم هاوغا ناک ندنفرط تداعس ٌهماتسا هکراو یسهاخرفاسم

 هسکه اناد یرارادیارس هکردبارس نامهم یخبطم ۰ یلروخآ « یلهرخ
 هو تو تل « رازووا نام فتو ید یرلافا رانا .رتردما تمدح

 .یرلکدتیا ریبعت « رلیچ » هلرلبارآ یقاخ هلم . ردقوب راس همشچ الما
 .یراکدشتیا ریبعت « ادزق » كرهش وب . راردیا شون بویشاط وص هلرایحف
 ا تلف اک ۰ لطا 4وک رو ء زارذبا نطوت هدراهناختم یراهتح اف

 دلرلنوب ۰ راراقاط جوپاب یراق كسکوب یسهعوا هنیراقاا بوک راناتسف
 .لاج ضرع هناک هنب رلکوا بولوا ناشیرپ یرالک اک هایس « قیجا یراثاب
 + رادریدیو وکریو لام هسک ین آ یونس هنکپ نادغب كردیا لاصو یالکو

 یرانک تاوتناتسا هرزوا رنات رب رح ناولا یراتروع هدرب لها لحا



 ۳۵ ۵ یثوراو كنم رپش شا

 كیاشاپ دخ شیورد نالوا شلوا مظعا ریزو هلیتقو بولوا سحرچ
 یسدلاو كك نافتسا نالوا زمکب الا کردو انود یزق یو

 ناطلس نکیا یسلاو ماش اشا دم شدورد . ردشلاق هدنحما تلالض بولو

 هع لول .یدسا دهحو دج هغمراتروق ندلول.یزفو بودا احر ہدارح

 . یدلوا كلام هدالوا هح ندنا كرهمربو یزق ادانع بودنا لذب هزخ
 هدن و .ردهاک اشار ترق هنر سانم كسهحوق بولوا كزقوا یخد ردو

 اشا دحا كلم هدنسهتس ٧۰٩۱ : راو یش رب هرثؤم تربعو هباورلایحاو-

 هنهک ریدرب هدهصق مان زاغروب موق هدنبرق یسهعلق یرولبس نکيا مظعاردح

 انس قرهلوا هعفد كالا ینهعاق لوساتسا هدهفودنص صص ر ظوفحم هرجا

 یرب ندلیب كم چوا كزق مان ( هسناارک» یزق ك ( نابدام نیو ) ندیا
 هدنرب یراوسکو قالوق « رو یزو ۰ یزوک « یشاق « لثم هن « هزاتورت

 یربقح اشاب . رابدر و ربخ هاشاب دما كالم هسد « یدقبح یشعن قرهلوا

 هیاشاب قرلیزاب بوناوب هلهجو مکیدلبا ریرحتوب لاطاهقیقح . یدردنوک هنفشک
 « هربزو  ههاشداپ یدبا کی نادغوب كب لو هدرصع لوا . یدللاوا ضرع

 هلیشمن كزق یهفودنع سر وب بودبا لذ نونلا كيب یعرکی هیالکو رتاس
 انود وب یندلوا هدکمریدشا اش زونه بوروتوک قرهیوق هرلهارآ رارپ

 نالیس « دج ریز ۰ سالا « توقاب « لعل هرزوا ی ص بوبوق هنساسیلک
 نیز قدلوا ههاق ییهنیم راجا رتاسو مش ۰ درز « كمسلانبع ۰ رهاانبع

 هلرلوتروا رزردنارز . شقنم نداراخو ساطا یرمرف هدیرزوا بودا

 یدرب هلهربخ یمشح كندا اشا هکیدلوا فرظو لزوک هلبوا « یدنروا

 ًاتاذ بولوا ینیع كنبرتسانم كب لول یراثآ تربع یاب راس هلریدوب
 . ردشعا انب یمدنهم یاب رب یلهل هدیتسکیا

 ( یرت-انم لارف نافتسا ) هدنسهباقم كرانوب هرجا یرهش شاب وب هن
 مساق ) ۰( یرتسانم اواص توسا) « ( یرتسانم راصناص ) . ردلاثم هعلق هدو

 ریکو رومعم بولوا روہشم رانوب ء راو ( یرتسانم نیطنطسق ) ۰ ( یرتسانم
 یتا رکیب هجیک هو نوکه هنیرب یه هلغملوا هدایز یرافاقوا ۰ ردرارید



 یمهمانتحابس یلحایلوا ۳ ۵ ۱
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 بولوا كنسراحاص رذن وتارمخ رکید هلان دما ان یاسیلک وب هدر یاب

 هسقول < ةر بودا مظعل قرهناط بوحآ ی زمشاب هدنعرلکدروک یرانا

 هدییاها تورو یزمگیدتا میظعت هب وا هرانآ مر ؟زوس هلو , ز«هعدزعیکد 7

 رک رم حس ار لآ یراناسا مدز :رارذا راسا هز
 كنسوف تیغ رظان هنمرح هرشط كتیرید كب لول و . یدید « . زردنا

 ردوق منصم یلتاوص هقاق هلرللوب ۰ رال شوموکو یراکفدص فاص یراناق

 نادعمش « نادیالک « نادروب شوموح ۰ نوتلا نالوا هرجا ریدو
 تابولصم منصمو تمیف ید نوکا وکو لیدانق یهوحم < رانادغعارحو

 هلحر قجانوق لبجنا هدنفارطا كنبرلرب یک بارح . زلک هباسح هکردراو.
 هرشط كریدوب رکد یسهنیزخ رصم رب هکردراو تخت یلمسر اچ رب لاثم

 رب هله « ردراو یرلریوصت هفوکش نوک انوک هرزوا راشاط "ال یهدنراوید -
 د رسم نت او وصف نالوا دد اط

 نرو © روا اه لوا یرب ص داتا بولوا هتسارا هنا راهاتکو

 نالوا امدقأاو مک اة دم ۳ یلثم كنم شو هلو « رولوا ناربح

 حتفلاوبا الح یدعم نوطالفا . هلوا هدندعم یمملا نوطالفا هدن مش هنتا .

 یا زواجتم ندددع زو هدنفارطا یعرح عساو كردو . ردیعماح
 تضایر لها کا ندزو چوا هدنرهرج نابهرو سسق ساب یافوفو

 . ردشلوا هرهچدب بولوا ضح دیدق یک یسایاپ شابامور اب وک هکردراو
 بولیدبا خط امضع تمعن هدنسحیسم هلغلوا قوح یاقوا كرد و

 كيب چوا هریدوب كب کی یلغوا لوبل یتح . رولیدیا لذپ هبهدنورو هدنیآ
 ندب لاث» هملق یفارطا كسراود مرح . یدردنوک لیدتق رب هلا رذن ن 2۱ -

 ٌهورذات بولوا باقنم هحوا هکراو یسهعلق قلکاحرب هرزوا یسوق . ردند

 ندرب قانوقرب یمادص كنسوقان « ردراو ی احرب ردق یسهق مام هدنسالعا

 كنسدنهمو نارامعم ناب یهوجو هربخ لها هردو لصاما «رولیدنشیا ٠

 برف هردو . مالسلاو رشت لام یسهم زخ رصم نوا هرزوا یم

 "الصا انود . ردیسانس كنولاب انود یراق كلارق لرما : ( یرتسانم نود.



 هسس يا یشوراو كن رہش شاي

 كرد » و « مهج » هفرط ریو « یوأم تنج» هفرط رب هرجا رد و نوجا

 .«نیلع ۰ نیر دلخ « سودرف « ناماع « یروح هدنتح بودیا ر وصت « لفسا

 .داردیا مسر یماقو حول «یسرکو شرع هنفرطرب بورتسوک اتم هردس ندع
 کردیم رحم یرات متعو شع فلت لها ہرا ران ا

 .. ریاک یجہدیک هیاوأم تنج كردبا حور ےلست نوک لوا ناه كمدآ نروک
 .وماط » ۰« یسرد اغ » ۰ « یسرد لیو » یند هدنریوصت محجراد
 ران هلرلابوب زب رولع یرلرب یک « لب سس » ۰« یسهرد حس » ۰« یسهرد

 «مامز یزل « هزم .دادش نوعرف دور .بورتسوک هدنجشاناخدو

 -هنراورب یرابطولو یو « یناخلک « یاز رحاف ءرجاف « قساف < ى ماع

 .بولوا رفتسمو بئات ندیشره نروک هکش منا رروصت هلبوا هدنروص نیقناج
 .نازب« هدفرط رب . ردشمهلا روصت هح شوخ رب قا عا . رولوا یهاطو كلاب

 .یدوحو كنهروک هک شمرتسوک مب ةت طارص رح هدف رط ب ۲ ٠
 و وصت یا ص ناد 1۳ هفرط وق كريد . رهرتد یک نازخ كر

 ۰ شمرتسوک عزفو عزج ءالیواو جم جره رب هرزوا قابار كسب بودا
 ریقحوب اما . هنلبب نیقیلااع رکم « لکد نکم ینارعت هليا لید هک شا مسر هلیوا

 ندنساشاع هداز ندهلح . مدیا نهدرب تشکذا بودا رظن هليا ناعما هرانوت

 اقلرب دبو بیج هلیوا ۰ یدیا کكن « هنملاهیلع ناطیش» : ری وصت مکیدتبا ظح
 .هدنجا ملا باذع كردکچ ناشک رب نا شک یو رانابز شمرتسوک هلیا

 بود و ريقح . مدتا راهدنخ هکدتا لب بس قو ربقح < ید اور هد

 . ساباب . مدد « ؟ ز زسردا روصت هلو نوڪ یرانو : هس اياب

 . یزمرلزوس نکردیا تحصن و ظعو هد نمرایسر وکه ران | زب «ردقمحا یلاهامزب
 . ینمرازوس هلبا ناسل تحت الصا یک زکراخیش كزس زب ء رازامایالکا

 هليو تاصع « هلو طارص « هوب منهج « هليو تنج ندلجاوا . زیاماتالکا
 -- ریقح . یدید «۰ زرررتسوک نکیا ردیا ظعو بوربدباب ییراریوصت هیید
 یرکت « اشاح س یسیدنک « مدید »؟ زکسراپاط هید یرکت نوچ هراتوپ وبا
 .هراسو نو راوح .سوتسووآ , الوقن توسا ؛اسع ترضح را ر وصت وا زهد

 .« ماغا هللاو
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 نشا هرکوص .ردراو یرلناقم قیرطیو هشدال « ناهر سقف « ساباپ ددع

 بولوا لاک رور لاثم هعلق : ( یرتسانم هطاء ) هدنرانک یلوک یرهش

 هکردشمزاف ماظع ر واط رب هدنجراخ بوناباق هردو نیطاطسق رسنورو

 ,لقدنخ هدر ش ۰ یرلهاط هدر ید « روللوا رود هدتعاس یا | یعرخ

 ر شلوا هتسارب هلآ راز رز هدنجاو هتسارآ هلبا راو ییاراقم همصا

 لرءریک ندجیلق ینتبه ناه رکسع مزب ادخ دمح . یدیا مظع رویاط

  یدراشا هراب « هراب بوت | یعاشا ندنسهعلق كاح هلس یراکهدرتسانم

eyباوا جات کوک( یرتسانم كب ۱  
 زر وا داو د لف یزب رخ هلی قو ریعت هللا لید

 تح . ردلکش نوملقوو لقیصم * الح یک هراپ هقرو كرب یساراخ كنسیه
 ا ا اس وو هری دارم ناطلس
 ول لۆس لوا « مهاشداب : هکرلردا هدا ص ناطلد هدک دتا لا

 با رکتسع لاشم انرد زکیانج تاذلاب 6ردضعا اس نام هعلق رب تولوا
 سپ ناخ دارم هنیرزوا كلوب « . زکسرکج ترس هدا حتف زکهسراو
 « لگد هعلق اما . مظعیانمرب اقح هکروروک بواک « ریردنوک تشاجرب ندهدزب

 نرو یو زرط كعنصم ردو . قوب یلثم هدضرا یور هکهاک قیرطیرب

 هلبوا ءدزب هللأشنا » دار ناطلس هدکدتبا فير رب رب ههاشداب بولک مدآ
 نوردنا هکردعنصم ر در اقح اما . ردا نبع ضامتا هد « زردنا ان ی 0

 یرللاثع لاشم حور ېذ یک یراریوصت اضر اغاو دازمو یام یوریو

 یهذ یرااوا نارکنو رب دن اما ردقو یالکو لاح ناز ناه هک ردراو
 : ردبسانم هت رالاح تسوش ردت ربع

 اما یرلد طخو لا نیسردبا وما لزوک
 ؟ نیسرلسن دازرم یا هدکداک هب هوذعو نوف

 نوکسو شبنج « هدنخ « تکرح هتادوجوم عج ارز « ردهیوا هکاقح
 دنسا كنرف نالوا هدقاورو قاط باق هن لردو . ردلاعتم بر نرو

 تفرعم ضرع شاه .دانسا یتح . مدروک هدراندرب یراا رحس شوق هدرخ
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 ۳۰ یثوراو كن رمش شاپ

 انب ماج رب هنیرانک كلوکوت كب لوما . راو یرانامرکدوص هدنغابا بولو

 ینساسز ررط كماحوب . ردقوب ما انشور هلبو هدناتسکدرف عج هکردشعا
 قللارق هدیک هدک نوماموش هکهلوا ) بودیسشیا عبار ناخ دارم ناطاس
 هرق مظعا ردص ناه هدکدکد هنغالوق ثاکب لوبا . رید ( هلوا هدنساعدا

 . زکیابا توعد هبیهاشداپ روضح ین ! ریردنوک ینیوتکم وش هیاشاپ ینطصم
 هدمخادلوا یرزو نادش بولوا فرشء هلا مالسا هدنروّح كهاشدا

 . مردبا تمدخ نوت | كس زو هماطل سو نوتلآ كس زویشپ همهاشداب
 دحرس ءداووو لول ناْمع لا نادناخ تح ) : یدا وش یرهم رم

 هد نوسلوا ناماس« بواک لوبازبت هجنروک ییحسوب ناخ دارم . ( نادغوب
 لو نودا لاحرا بیت راد ناخ دام ردق هب هحنلک هدا تدق د رک

 . ردشملاق هدتلالض ره ود هنادغوب ورک ندلو هد كی

 هدر زودرب عاو هدنلامش تاج كنارس كب - یشوراو كرش شا

 ییمریدلاق عس او قلب رز ىغا یر ا

 یلوتروا هو هردنش تاق تاف . ردراو ی راها رهش ییهشود هتح ناول

 ردب رلهناخراجت اقنع ریغو راپوق . امطخ <« رایتسب ۰ تفوقال « شوماو .ابوب
 زاصو تح ۰ شماق یرابلوح رنک | روا هحغب « غاب هدنراباوح

 . ردزال موق هدیتوچ كن راناکرزاب بولوا
 كفوقصوم یرالثم هک ردراو یرلربد ددع رب نوا .  یرلرتسانم

 كنىارس كي بولوا صوصخم ها یارجا یدجرپ ۰ هلوا هدن راد فدک

 اسکو « ردلکد نمو عنصم ردقوا اما < ردر درب یاس نام. مدنک و۲

 هن بودا وق ارح هد عب شنلوا نیماسم ع ءاج هدن رصع ناخ دزاب مر دل

 هدر « ردراو یرابتعا ییخ ندنغیدلوا ےدق دعم ینارو . ردراشعا اسلک

 . رددوحام ساپار, ناوا اعدا کیدشت هیاسبع ترضح هدنما
 هرز وا یو كحەدك ةا صالق هدنحراح رهش هر وص ندنوب

 لاش هملق : ( یرتسانم هلوقونم ) هدرب یلرابرب هدنرانک یلوک یتوبروب
 زو شب هدنجما . راربد ردالاق ندنرصع اسبع ترضحات هکردرب رب او
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 راخذ هک كيب ییاو اباده هسک كیب یکیاو یعور ۂسیک كیب رزکس کب
 ندا تمسنع ین-الکوو ارزو « ناود بارا كلوساتسا بولوا لا صاح

 نادعو و. ما كم هنلاوحا كرابد وب ربّقح . ردب رابد قالفاو نادعوب

 هنیرلکب نایتسرخ اما ردرادلوصحم ندرصمو دادغب یرلبصنم قالفاو
 . ردشلوا صوصح

 قانوف کیا هلام بناح ندنرهن هنوط الوا -- شا رهش نیمز لاکتا
 كچوکرب ینونج « قلراجو ارح یسهلق « یلریاب قالا یفرط زاربوب یرجا
 هل . ردشلوا عقاو هدارق یلهعرزم عساو یلناقلاب فرط برغو یللوکی نص

 یلوتروا نوشروقو تیمهرک الصا . ردراهتروق رومعم ردق كب یعرکی
 . ردقوح یررتسانمو یارس ۰ ردان یکراک اما ۰ ردقو یناتسرامع

 تاقتاق هلرهدنا اس رار كب نلکه هکردبلاع یارسرب : ییارس هبتروق

 و ار اب ناف دا ىم هخرونمم ةداذ ها ردراشعما
 رصق هلغلوا كلام هنوراق لام كبو . ردکب ( لول ) نالو سوبح هدلق

 داشنا راهاخ ناود « راناورداشو < ضوحو ماا راباتحتو رلبلاع
 . ددرظا هلوک یرانشنهشو نزور زاملوا فصوت هلرالد هکردشمردتا

 ر ان شاط لکشاارودم یلراود یدادش لاث« هعاف قارطا كيارس
 كنواق . یسواق یمدر رظان هلاش . قدنخ هنفارطاو بناح . ردیکانعر

 ریل | مدا كسش درام یسهناخ ناود مظعرب . زاو یاوب یا ش هد وا

 انب هلراتیمهرک هچریص تاق تاق زواجتم ندزوب . ردرظان هنیربرب یرلهرخوو
 رادرتفد ینعل هناخرابست . هناخجارس « رالک . یرلءرحح نالغوا ۱ شدا

 . ردنرمش یارس لاثم هعلق رب هت-ارم هلمنادیم یارسو هتسارا هلبارب قحهروتوا

 كب ( ٠۰٤٥ ) یدبا قوب هوا لوکوب . ردراو لوک هدنکوا كيارسوب
 كرباب کیا بول ۲ نذا ندسار ناخداع ناطلس كب لوم هدنحرات شب قرق

 هاو . یدتیا لصاح لوک مظعرب ندنرهت یتنق-ا قراغیب دسر هدنسرا

 لاح نوتلا كيب قرق ندنمازتلا هدرصعوا . یدیوق راقلاب عون هجرلکم
 لبم كم زکس یعرج رادام اراد . رورو هليا هعطاقم هنالاح . یدلوا

RT 



 ۳۹ ناهر هتشاب رمش فاصوا

 . ردشملیا حتف یرهش بوربک ندغیت نادند یرافک هلح بوشیتب یک مرردلیب
 هقرط وشراف راک .ردتمک هعارخ ید یرافک نالوا اش

 هنفارطا یرهش شاب بولوا عج هریرب رافک هنس لوا ( بونیس ) ریک هبانص
 ناخ مریدل هنیرارزوا هني  راردیا نایضع هني كردبا انب راوتما راصحرب
 مریدلس ردشملیا مده ینهعلق یرلکدتا اشنا بورع ندحاق یرافک ءلرهک

 یدب مدقرظ هتوو راها نام راکت کاک هم لرطاا ےک

 هللا تعرس رب زالوموا ناخ دیزیاب هدهدنر یه بودیا نایصع هلهجووب هرک
 نوجیکیدتبا راحوتفو حق ها رخست یرهشو بیدأت یناصع بوشیتب بولک

 . ردشملبا بقلت هد ( ناخ مردلس ) یاخ دز یردرضح ناطلس ریما

 .هب هنندم و کم دف تاهو . یدنلک ندنراقح بودا ناصع هرکه هدعل

 لطو قاحنسو قلوا هدنلا نائع لإ یصنو لزع كراك . یدلدبا فقو

 هدنسانما رفسو قایشاط بوزاب یریوصت ینا رییس درا بزاوا

 رەس هی رکسع سناب رط یلکنفت كم چواو لتآ ير یمرکی هلبا ناعع لآ

 زوو كمر و هسک زوشن كم ههاشداب هسلوا بصنم ی یرلکبو كما

 هننادیم رلیرح کیو «یهاشداب خسطمو هنحاوم لارق هنسره هسک یللا
 نوجا قمالعا رلهعردق هو اع هاو كمر و نوفق كس قرف هدنئس

 كيبو لسع عمش راطتق زوب . ییصم لسع یوف زوو یتا نود سوف رکیب
 ناطلس ینو ا ملت هنساشاب وزوا هدو و یمر و هدنشاب هنسیه ینوک رفیع ددع

 هس هلتوق لام هحیهاک هدرا هسا هدقماش هدوسا یرتدیاهدنا ینوناق ناماس

 تزاغو بهن یراشالوو یرالبا بونیلکندنراقح بقعرد اما . ارا لک
 یرایحکشتو رایج هرطم ناماسم یک راناربم ريم یتایب یرلکب . رولیدیا

 رشتل | یزرط ناغع لاو یرلارطاش ناملسم لر: یرالاو لماط نوتاو

 يا .نواو یراشاب یوق e يا نواو یسدنفا ناود « ی.هناخ رتهم

 رانا یراتلسم نالوا قلعتم ءان ردراو یرلاغا را ندق ا ید عا

 هلج كتك باده رارکراب سأر زوب و لاب ىج یللا هرلناخ هنسره بوروک
 هنس رهب . ردیراج ناخ ناماس نوناق الحو . ردندنساضتقا ینوناق ناخ ناماس



 ربقح « رولوا هج یلاح كمايبو من هرکوب . رزم ریدتیا طبض اکب یکدکہوب
 لیشبوب هني نس ناه زاعوط هسمیک یهللاو یرسوب ! مکب هرب س مدتیا
 ندلد نورد ناه هموق ندلا ییسع نیا بوراو هنیرلاسلک هليا كغالاق
 یا لمت یکلکه مالسا اکب یاج ایلوا یدما » هنیرزوا كنوب « روتک ت داہش
 تداہش ادخ دح بود « نوسلاق هدارو رسو كهسروس ید ترضح اما

 مالسا . یدلیا رارکت هرک چوا یتداہش مک هلبلق صولخ بوریدلاق نفمراپ

 . كدلبا ادا دکار یرهظ تالع قرهلا تسدبا كلاب بولوا فرشم هلبا

 ماعت هنسودنک یطاقن نالوا مزلا هتیمالسا بودبا راتحیصنو ظعو هعاهد

 يو هدزمازغوب ادخ دج . مدتنا تحارتسا بودی همهناخ هرکوص مدلیا

 ناسا یالکذم قوج كب بولوا رونم یزوب ككب . كدلبا مظع باوص رب
 هر رګ یرهش فاصوا ید رقح ندا . یدلوا كلام هنوراق لام قرهلوا

 ۱ »میش
 ناخروم) بس هنا ادتنا كرهشو س نابهر هقشا رهش فاصوا

 راو ناغهرپ ناسهر رب هرزوا كاخو هد دق نامز ( هرزوا یاناس مور

 شلوا سیا مو سياج هلا نویراوح بوش هیسع ترضح . یدیا
 3 هوم هم را ناصع ترضح قرلوا رومعم لخو

 هلغلوا ینافربپ . یدا رار د هقشاب هتمسا کیدا سسقر شمشتب ههانتلاسر

 زواجتم ینویلیم كسب هلتهج یرلکدردن وک رثابادهو رارذ, کوب رافک عی
 بودیا تافو قیرط یب قیرطپ مان هقشایوب نوک رب . یدبا شملیا هدلا لام
 رتسانم مظع رب هسرزوا هللا نوراق لام . یدنلوا نفد هلع یدلوا نکات

 بولوا ملظعم رهش رب هليا ماا روم . یدیا رارید یرید هقاب هنمسا پوباب
 یاب قرهلوا طلغ نداق دا اروم . ردشلوا یمسم هلیمسا كسااب لوا
 مان (اتتروق) ندنرالوغوا لارق لاصلص هدد . ردشلوا بات رش هلمان
 . رد-شملیا میظع یارسرب هتسودنک تودا رامعاو نزن یرپثشو لارق

 (ایتروق) هیارس روک ذم بولوا یمسم هلیمسا لارق لوا یناربس كراکب الاح "
 ناخ دب زاب مردن, هدنشران (۸۸۰۵) ردا ربع یارس ریسلابجاو . رارید



 ۳:۷ تعزع هنادغو هلا ناطلس یافلاق

 رب هنساغآ ىلا بوداشوق جیلبق یهوح هنیاب « كروک رومس رب هننکا وید

 ( نکیچ ) نامکچ هقوچ ررب هنیرارا شيا اسو هرخاف تملخ رز ردنارز
 هنس رهش ( شا ) هدنوک یحرب قرف هلا مالا رکسع هل . یدریدک رانوط و

 هو اب دا شکتاق لاا لضفو ا ءداز زارغ مالالو بولوا لخاد
 سسا ددع نوا هرمشو ادخ دمه . قدلوا فرشم هلا ناتسودو احا زو

 هعاتع لام قوس رو تا سار غو نوا: ب ر دفع تردو مالع

 ندهریاسو ندکب و ندآ بور و رلاباده هبافا دحا بولوا لخاد

 شا نالوا یهاکتخت كنادغو . قالوا نکاس هدزانوق قرهلا ناسحا

 وریس یوربو نوردنا رهش بودا مازنلا منا ر رح یقاصوا كدرهش

 قح ندکی نافتسا زمکب رافلو ناطلس یاغلاق مدران و و . درا ابشاق

 تآ ناو روکنا بولا ها رک ندتسودک هدنساناقم یهدخ قرط

 شب هریقح نکردیک هنیراید معرق هلفانغ لمو ريدا دقو. دشا ناسا
 ش كب نافتسا هنساغا ىلا هد . یدا ناسحا تا هغروب یا و ریسا

 عاغو ارسا ساق ی ید رانآ نودا. ناحا تآ شو ا ها
 د قانو مدنی, نایدتا نابع رقع کرروا ر نا و
 . مدراو هنروضح> كب نافتسا نوکرب نکیا هداف مو قوذ بولوا لاح هدوسآ

 هدنتلآ كنیرهش شابوب مکب ثاسیمهریایب » بولوب امتتوكن ینیهز هدمالک یانث |
 لوا س ریقح هدک دید ردن هدیکی دید « كدلدا ناماو دء رک قوت تل

 هسردبا رسم ینهرونوا هدنتخت نادغوب کی یلاعت ید کا ي نوک
 یدمش هتشا . یدیا دید « مهرک هثید د بولر چالا نو. وا مدهع

 دم ترضح رتک تدابش بوروط کناماو دهع ردرظنو رضاح هللا

 ءدکهدهع یکلموب باهو بانج هکتیا قید هت ینیدا وا ین قح كمالسلاهیلع
 زامروط هدکدهع .یدر و هرزوا لدهع كنس « اک یلمو ارز . هیلبا رب رقت

 ردك زاما هترخا نداندو ردررقم یا ندکلا ییاودو هم كهسیا

 سبح هدولق یدی مااب ماب یدتبا « هدمکیدید « ك ریل دلخم هدمحچران
 مهسرولوا ناملسم رک ۱ . یدتیا كب ی بوریک هجروب هسک كيب جوا نکيا
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 ` نمرالوغارق هدهەبرا بناوج هتاما .كادلبا افصو قوذ هلاک ییفیص ۱

 Ea زو هع نکردبا روع ی ره اووا زوک . یدا ررقم

 ,مظع كنج هرعا یرلغاط د هرکوص . قدلآ یرلتآ ( هلکرخ )
 وا را تداع نکا شیک نوکر لرءهع ینغاط هلجیهوک تؤدا

 اب دنن راق ک ل رانااو دالوا ناطر نا ندرلغاط دی بولود هورک

 بولیدنا ام نو وق كس رو نرد « تا وریتص كس شم زو ناهو

 .هفرط وشراق یر بولک هني رهش نشقوف نو هرم همه
 كب نالوا متاع لامو ارسا نالوا شعلا ندنرايد قالفا امدقم . لدک

 هنسهلح ادخ دم . یدشلردن وک هع رف بو وا ماست هناغآ رطب هلا تا

 کوب هبارآ كينوا اما . كدلبا عمح هربرب یرکسع بولک تسار هدرهش وب

 یدودح كنادنب یسارو . قدتاب هدرهشو هحکرب . یدلوا غاب هزمتایا لام

 شيا هنساغا یاب« هناطاس یاغلاق ندنفرط یب نادغو ناک هلمزب هلغلوا

 .ندنو » بولک باده باسح ف هراشک تراق .هسرلاغآ توا  هش رارا

 .یراهماناحر هد « زرسهبعا تورا و ته . ردالوو ملیا 2 ی رک

 بوقس 39 . یتهدک هلواح و تاک و رللالدو یرلاغا توا هدقدنوقوا

 .رایدتا رلادن هد « راقوص ندزوا زعاطلس یاءلاق ینالا نوطو راوط « لام

 .هتمالس یئانغو ارسا یرلقدلا بولوا سوأم ندهمتک هلواح سک ره
 هفرش تاج هلا هارش بولاق ندنشقوف هدعب . یدلوا هدندبف قمراقبح

 .تنح ییرارهن یواسو «دالرب «ین-هبصق یدالرپ «یرهش جوکت كرءهدک

 بولک هلبا اباده مع یرلرابوبو . اعر . كدلک هنسهبصق یولسو بوک ها
 ندارو . رابدراتروق نو وق كم شعو رسا زو زکس دكرهر و ناوارف لام

 هم . كدتبا بیقمت نره یتقسا نوکوا بودک هرجا یسرد یدالرپ
 .نو وق كس هڪ ید هداروب كدلک هنسهصق یتقسا كرکح انعو مر

 راربساو تآ ارز . یدملتاص الصا رارساو تآ اما . یدانناص راغصو

 .یتسهناخرتمم زمک نادغو یی نت ۱ ردک هفرش ندارو . ردبعاب كروب كراتات

 هلوا كرابم زک ازغ بوقیج وشراق هناطاس یاغلاق هلرکسع كيب زوب قرهلاچ



 ۳۰:  تعرع هنادغو ندلورب رکید هلا ناطاس یاغلاق

 هليا یهاوج تمیقیذ ردقوا بوسشآ ین راغاط اووشارپ كنیراید لدرا هلی
 اکا شونایمکو یحفوقار لارق هدندراو هاروا اما ردا نظ مدراتروق شا

 قالفا ندتل ود فرط ا ۰ راربا | یلام كل رهبل هز بوسلوا ناعم

 ۰ یدن وا هفدص هنر هدنمان « هئود » یلکی
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 زمکیدتک هنادغو ندلو ر رکید هلا ناطلس یافلاق

 برک سووا لوع هارمدک هاش دا نان ا راک ۶
 ردیشلوآ قلقات تتمد لس كس یمووا لوپ تا و ا

 .یدیا شمالشاب هتفلوا راما زونه هلدلک هنیرهش شووقرت بوقلاق نداروب

 .رایدتیا صالخ یترلربسا هج رلزوب بوریتک رایادهیسایاعر نایالشاب کلک یب
 لیخ هليا قمالسشاب کلک ندراغاط یسلاها قدراو هنیرهش شرکب نداروب

 راغلا هلع ندارو ۰ رایذتسا الی لاد نوش و

 ددع زویحوا هلرهدیا تراغ یرلب وک یهدنرانک یرهن نامروا ید بودیا
 یربن وخاوال ءرکوص هادتا نراف یسک رف درک ندا قالا
 E قا رسا ددع كس بودنا راسخ تارا هواب وک ی هدنزانک

 بودبا تراغو بم یرلکلتفح یهدیرانک یرارم یاویاد : نودا

 یهیرق (هجهس) و قدلآ ربسا ددع كم ییا ندنرارانک یر شحرا»

 هن . كدلک هنیرهش شووقرت هليا لوب رب رکید نداروب . كدتبا رانلاب قارحا

 « ینسهبرق یانب ارس یر اوارپ بودبا بارخ ینسه رق ابراج هفرش بناح

 هرکوص . كدتیا راثاب قارحا یرایوک هل بوک هلآ یغاتب هوا
 قالا ریسا كيبچوا ندرلهنهجم یءهدنراغاط بوک یتسهبصق ( هسِکوک)ب

 هني راد مرق ی رادسج یداوا دیهش زم راتیکیب روالد ددع شم هدمزب اما
 « ریسا قوحرب بودریکس هتیدودح لدرا هدنشاب كس رهن اوارب دردنوک

 رانازق هدنرانک یرهنریس بوروس « ریفیص كيیلا نوبوق كيب زوب کیا
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 هسک « هج « لدرا بولوا یحاص نازخو لام ردقو ك ناوج هدد

 هنابصع بودیا عج رگسع ردق كيب زوب ندقازقو نادغب ۰ قالفا ۰ جافسا
 هدهحلود رد یناصع ندنکندمر و ینسوکرب و هت زخ هل ود قرهبالغاب لب

 شرا . یلو کن . قحسوروا « هرتسلس هاب رکسع لاثم ارد بولوا یهاط -

 هرزوا كما تراغو به بوروا یی راتهج مالسالا حتفو نيدو یناووا
 ۳ 4 ا ناب یو نطق نورد هدکدابا نامرد نماد

 رداف هتمواقم رحاف مان ینک) نالوا یب نادغ بولک هنن رزوا یرهش -

 هلمزب ادخدج هدیدمشهتشیا .راحاقهناخ یارکدم هدعرق راد قرهسهلوا ۰

 .. كدلبا ایحاو حق ونرسزا قالفاو نادغب رایدوب بولک یرکسع راتات ربارب
 « یدلوا زوو یدک و ط یزو كنهوط رم هداتش تدشوا اد ثمکح

 بهت یی راید قالفا مالسا رکسع لوق لوق . یدلوک یزوب كانغ هل"
 بولکوس یزوب كنهنوط رهن هرکوص نوک نوا ادخ دم . یدرک هتراغو .

 يا عمر فا هدلگ و . یدلشاب هاب رج نمرخ نمرخ یرلهداب زو

 كربقحبولک هلیلایعو لهاو قحاولو عیاوت ردق زوبچ وا هناطلس یاغلاق مزب
 لم هحریقجو هک یدلوا فرش هليا مااا قرهربدلاق قمراب هدنسوشراق .
 حال وومس ندننک | ید ناطلتس یاغلاق . ردمعتر نع ندمانغن

 . یاغلاق . مدد « دم » هنمسا ید ریقح هارهردک هملس لوا بوراقح-

 بولک هنیرانک هنوط هلیناوارف لام ردقوا ید-شرق تیک زویجوا هرانوب
 رهن هرلیک هسنارط هلبا ریفع ج وند « ردهدقرط مالسا ناماو ناعا ن ».

 یماسم یلوبکین هلبراب وتکم كناطلس یافلاقو یدک هفرط یلوبهکین یشراق
 0 "یلاها هلح . رولوا دحوم نمّوم كرهدا ناعا دیدح هنس بوراو هاغا دمت

 ینطصم هتسوا یکنفت اعز راسو یراکب یالاو اغا رع سکر ج ندتالو

 هدیلو کنن بوریو رالاع یارس كرهدنا مارک او رازعا هناملسم ییوب یخد

 . ندیا نایصع اما یدلوا یخ یتقاع بولیتروق ندنرش راتات . رلیدلوا نیما

 لرهشود هنیدرآ هليا رکسع كيب قرق بویلوا ريخ یتقاع كنيل ( هم )
 رلتآ رارب زودنوک هجکندقالفا هسیازبین فیرحوا . قداوارب هغوق هغوق



DIE WIESE DDE DDE DE تم NEDE DDE DIE IE 

 تروص كرءهریدتبا ارشوعسب هلا ام زوجوا بویوق خر هنیرالام كرارابوبو
 ید ی راعاستم یدک . یدرذا رانلادع و لدغ بوش روک ندقح

 ناسحاو تافتا هراراجت هلیصوصخو هسکره بوریو هنسامقوب هنیراواجروب
 زوجوا هرس كد تراک نولک ولا رک روا ولا هب د بوغا راماعتاو

IEیمازگهسرتسنا ندعکو مور و راعاس ردا  

 ا تورو شل ی ناو aS لا یعاه

 « یدلوا دج تما كسه هدزعرابد هدا : یخد هفرط تدامس هناتسا

 « هروک ینیماسم طاصم هچ هکزکمهردنوک النمرب هلیسهاپ هغ زوب شب هزب
 دوخاب « عهدنا انب یخد عماحرب هليا یهاشداپ نذاو « ردمزال النم رب هبا

 هف زن ماما ء ندّوم  اطخ « مەديا انب نیطالاس عماحرب ندنفرط مهاشداب

 كمهاثداب هطخ و هکس موبلادعم » بوردنوک رامدآ ود « كردنوک مادخو

 . شدسا ائودج هللاداع ههه بوردلوط یاند یربخ يدد « نوسلوا

 لام رامآ زدق لا تکا قالفا نولوا دیشب تو اک

 هنیزاید قالفا لام یسهنیزخ رصمنوا باسخایلع بولوا عمتح هلبراناوارف
 حمتح قرهلوا ناملسم ید مدا كہ نوا نمخایع ۰ یدلحاص

 نوعلم كب هنهم هلفغلالع نوکر ناه ! یرارلالع ةدهماا . یدشلوا

 شوقرب ۰ كيهمریک ناملسم رب » بوردنوک ین رامدآ هرایلاب عیج
 یر ریش قالفا عیه هس عاهد < وردک را هسد « ! كهمروحوا

 یزاماملستم نالوا هدزکتم کک تح » هن رابدنک بولت ردن وک هشب رارابوب

 هک ژردبا تیاور هوا . رسد « زکسهردنوک اکب ییراننازخو لام بوربق
 بولبریک نداطلاب و هترووان « ندحبلق دمت تما كس یدب نوا هدنوک چ وا

 كر لیدبا سبح یخد یقاطرب كدمم تما هدرارهش راسو شپوقرت « شرکب
 ر اما « رارارف ها اکا ورد كس یو یرالو روا یراق

 یدادنرا بولک هریرب راب رحیکی زوب جو هج راص قاریاب رو نابکسقاریاب
 . رارشود هنسهعلق يوکرب هلتمالس هدا هدا كنج كرينا لوق



 ر بودا روع یانوط هرزوا زو دم تما هڪ د « شلوزو نمشد هر »

 مد لک و ی ددر . هدرلغابو رلغاط هحک ج وا نوک چوا درهک ندکوک

 یکاسع هلا ارسا ۰ تاناویح « لام « رایدع وق سورخ رتوا « توا رتبب
 تعاس لوا ناه . ردشمالوا هلب وب یخدرب هکرلیدلوا منتفم رام ترصن
 .ضرع ههاشداب ولتداعس هابراهدا ناطلس یاغلاقو اشاب یلضف ینرسمرپ حتفو

 تراغو بہن بوک ندقالفا هلبا رکسع كيب قرق یخد ناطلس یافلاق بویلیا
 . یدلوا هحوتم هنادغ هنس هلا

SENE A IENE 

 : یدلوروک سانم قمزاب تققح هجورب ینبس كننايصع قالفا هداروب

 قالما ناصع بم

 .قالفا نکیا مظعاردص اشاپ دم یرک | ینو هدنداعس ُهناتسا امدقم
 رارف هلدرا زاید كرد ناصعو ناسغط تومر و اف هب یهاشداب هسزخ يب

 اه یک ااا با نزا  :یدنک ند هداروا بودا

 ربزو یاشاب دم یایر وک هلقافتا كن هل هدقدنلوا هرواشم هسد « هسناوا

 یسراف بولو اعغووشن هدنسهرناد اطلس هکناع كناشاب ناعنک هدلومناتسا

 « یلج هنهم » ارو بح وکیمور « ماهف عاش . طاطخ « ناوخ

 ا هدنسارا ناوید بابرا بولوا قافا رومش» هلیمان « یلج ناوج » و

 ڪو لطر عوط بووا هفدم يلکب قالفا هناذ رب نالوا یراقوو عقو
 زو 0 ضرف هجو رب سیدنک یخد ناطلس هکناع ادعام ندکدلر و

 " یالا ب ر ندلومناتسا بوروک یمزاولو تامهم عیه ۰ یدرو هسک

 رایج وط كاشاپ دما كلم هایرایشاب یوق ناملسم مشنحو اغا رمضح < هلا

 ره كردبا لحام یطو لزنم مطق ندنآ . یدشا تکم هدشاربس مات

 ید یرلمدا نورس ی ددع ی بودا حج رفغ مج رب هنشاب هدلزنم

 رادعو غورد هراناکرازاب رادلام ددعزو هح هرزوا رالو بوزاب یاب جو



 ۳۱ یتاحوتف قالفا کهدنسارح یکوکر
DIDE ماش منا دا DUDE NID ما NIE 

 لوب هوب یهللا دابع ناکرزاب یفیدریق نیعل هنهم رکم كدریلک تسار هنساتوم
 . شمر بوقار, هدنرزوا

 هما مان

 ناار نان یو ام و را

 ضاس رب هرجا راغاط نکردک بوک هرجا راغاط بوقلاق نداروب

 .راردیک حالسی راشع وق هننرلدرآ یبرالا رافکن مشدهح بولوارهاظ قارا.

 كاتا بوشوم هاا كفا لاو كاطع ىدا توک ےک نامه
 رازب هللاو : هکرایدید هدقدلوا لاوس ندرلنوب راددروط بو وا یراقرط

 هليا جوک یزب كب ناوج هنهم ۰ زی یرانامطحو یرادایوب « یسایاعر قالفا
 زکبانج هکلدتشیا نکربریدتیا كنج هليا یلنانع هدیکوکرب بودیا عبات هیودنک
 یدمش ید زب ۰ زکسرویلک هلوب بوزوب ییطنطسق زسزوروب هدنا۔غب

 هليا رلاشاپ هدنکوکرب ۰ ردربخ یب ندزس الاح كب ناوج « كدلک هزس بوجاق
 بولآ هلت یرلمشا كراو ناطلس یاغلاق ناه هد . رو دا كنج
 لوا ء رزوا یسهعلق کوکر هلالع "الکوتم بوش مهل هكرهنندبا زوغالق.
 ی بودبا هطاحا ینهعق کوک رب روباط تاق ید هکلدروک « قدراو نآ

 هله بور, دلو اهر لالح مسا هرک رب نامه . رارکود یءءاق اور یو كاب
 کس هجا بوکس ندنرب رانمشد یلهقاش نيد « ! یدلک راتات هرب » هدزمکیدلبا
 هراغاط هداس « یتا ید یسهح < رایدلوا قرض قرهلسا هنیر هنوط

 بوقیچ هرمشط ندهملق مالسا رکسعو رلاشاپ مزب هدهرص یرادرا بوشود
 بولپریدیک رلکروک رومس هنساغا یلابو هناطلس یافلاق . راپدلبا رارکش هدحس*

 ندا رارف هدیرکسع اغا بوئلوا ناسحا ةاروک یمافق رومب ید مر

 بووق اتش تدش هدهحکرب ادخ تمکح اما. یدلوا زوما: تشرق ینمشد
 یر ندنامز ردقو تمظع هحوا ته یاب بوک و ط انوط ر دف یجمای

 بولو تصرف رکسع لا ارد ناروط ههاففاح .دفرط یا كنار ط



 BISE DSE SEI انس

 .یرمشو هدسفاش تقو < كدلک هنسهصق و تولیدک لابم ه رغ

 كس ید بودا ناخسش ندامقبح نادنسهباح اهد ر بور وح

 هشتآ یرهش « قدلوا یاب. نمهلج هکیدنل | مئانغ لام ردقوا « قدلآ ریسا
 .یبرهش ( شووقرت ) نالوا قالفا مظع ردنب هحیک لوا هلبا راغلا بویامروا
 هنهوشراق هدزمکیدهلبا موم هسد هللا « هللا هدیفنخ تقوو بودا هرصاحم

 ۳ ۸ ره لاما یددارو کنوج ,یدامقج هسک
 ندنرلاسلک « رلربسا باسح ندارو « یدشلاف نالغواو تروع كم چوا

 ۱و لامو لاب ا ا یزاخ غ و :یننلا نازخن لام ساخ

 اقا غ الع برا رادنود هلا ت تک كس نوا هرزوا نازخو

 مدنعاس ر یر تعاس زوقط بودا راغلا هنناح هلق هرکوب . یدلاق

 4 2 یر ر) روم نالوا قالفا هاک تخ هدرحش تقو قرءیدلا

 .هلج هحدبا موم رانا رکسع حاصلایلع . كدلبا هرصاح یردنب بوراو

 وغو دایرف بوقبح هرشط هللا باوخ هماح تاشو نالغواو تروع

 .لامو اشا قرات ردق لوا هدندارو بولوا نالانو ربا ترک رابدراب وق

 سا هدبزک كم ینلا یع رک ناه . زاملوا وب رست هک یدنلا نازخ

 ۰ كدلبا ماست هاغا رطن رادمد هنس یارسا تولا هعتماو لام ھارا زو ىا

 لید ددع یللا نمرکسع نامرک قآ نکردبا هجوت هاح رب بوقلاق تلاص هنن

 .كب هنهم کب قالفا مزب « هللاو : هکرایدید هدکدلدلیوس ۰ رایدروتکر لریسا
 .هح راو اشاب نالسرا ناحم اشاب ىلع هرق یعافو اشاب یطف كاکروت

 .قرغ بوکود ههنوط یندیرنکا قرءهربق رکسع بوزوب ییرلکبو ییرلاشاپ
 «.كنج هدنلا کوک رب الاح ؛ رایدنابق هنسهماق کوکر ید یرلاشاب ۰ یدلبا

 کین هسرروط بولیزوب انوط هسربا ۲ ا رکا «ردراو میظع

 رب هد «۰ ردکرک هسروا هلج یځد ییرارهش هرتسلس ۰ قحدوروا « یلوب
 .ندنتلآ شرکبوب تعاسوا ناه .كدلبا دازآ ینشب بوک ین-هلک كنمشد چاق
 هج تھا لب كش هڪ هرزوا راهارش ن ا راغلا ههل باح هنن



 ۳۳۹ تع ع هنن رفس قالفا ندنادغو

 هدقدنلوا تارف ینیرش طخو ... زسهلوا راوکشوخ 2 لامو هل
 ناه نوک لوا بونود هرس تفه ردژا ررب ایوک یرب یه لر رکتسع رانات

 هقالفا تبالو هلا تآ كسب زود ترد رانا كس رب ناسکس ها هلام
 . یدلوا ر رقس

 )سس

 کی دمو هر رەس قالفا نداده

 رارب هل بودا تروشمو مک E هرب رز م هلح الوا

 هدرانک یرہ یتقس لج یراوسآ یراقدلآابدقم بولوا راوس هتنراتآ

 تقو ات بوریوچ لواج نوک لوا . رلیدلاق تلاص بولبررع ندجلیق
 جوا نا لوا  كدلک هتسهبصق ( یتتقسا ) بولآ رب تعاسرب زوتوا كد هبورخ
 بااح ا یدنلآ ارساو ممانغ لام ردقو تورو هشت أ ین هناخ ددع زو

 بودبا قارحا ید ینسهبصق ( یدووایسو ) بودیا لوباح هلبا راغلا هبرغ
 ( جوکت ) بودیا بارخ هدینوب ۰ هلدلک هنسهبصق ( دالرب ) قرەنلا تانغ لام
 ندنرلکدلک بوقبج یشراق هلبا باده یرارابوب یسلاها كنوب . كدلك هنس رش

 لزنم ( ناشخوف ) بودک هلا راغلا ب ندارو یداملوا قارحا یرارهش

 وص وک بودبا مکح هررش وب یرابوب ییا كقالفاو نادغب ۰ كدلك هنمیظع
 باده سا ی بولک یشراف یرلنامطحو ایاعر هکردرهش مظع « رلرولا

 یناشقوف نوک یسهتربا بویملق تراسخو تراغو بہن یرارهش « رایدربتک

 هنمظعم رهش ( كلهر) . كدلبا روبع هقالفا تیالو بو هلبا رفت آ ییرهن
 ممانغ لام بولبروا هشتآ رهش هليا كنمتیک هنیروباط هنلهم یسایاعر هل لدلک
 نکردیا راغلا هرجا راغاط ناتسلکنچ نوکوا هنب نداروب .یداملوب ارساو
 رومعم تیا . كدلك هتسهبصق ( وازوب ) بوللآ راریسا هدیزک كيب زکس
 ندنفوخ شت آ یلاها بولیدبا رانلاب قارحا یسهلح هدرحس تقورب « ید

 هن نداروب .راپدلوا نار دنب ریسا هدراناقیح بونامقبچ ندنرلو۲



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳۳
N PAE NAY NAE nGیه ( NYE RAE HAEیوم ( AE RAE NIE AE NAE NAL NALممم ددمپ  

 یدلوا یرزوا رفس .ردشملوا هیمست بس هلغلوا عقاو هدنرزوا اق نیا

 هدنادش راد اتاذ  ردلکد ولعم یغیدلوا انوک هن . مدمهرک هننورد نوجا

 هداس « ردشمقسب ناخ دیزیاب مریدلیب ییرانالوا هوا ردقوب هعلق هقشاب ندنوب
 یروشا هلروط . ردببرق هلحیم رب هنسهءلق نیتوخ . ردشلاق نامزوا هعلقوب
 فرط هلق لااتقبح .ردسرق قانوق یا هتسرلهعلق هام ۰ هسا وضار»

 ندنفرط یب نادش : یق اح كنهعلقو . رد_هلوا ناو هداووارب مساو

 یاغلاقو هنساغا یلابمزب بولوا كلام هرکسع كبب چوا یراراب ویو نامطح
 شم ندهعاق بورمتک اباده ندنابورشهو تالوک ام هلا راهبارآ هناطاس
 رو ا هدنادش اقم ردا راد وط ردق ناتسکنس
 « یدشعا سبح هداروب كردنا بسا هدنررهش شاب یراناکرزاب ندد تما چ وا:

 هرهر و تا ررب هنسده ددر الب كرابا باط ندنامطح ینسهلج ادخ دم

 شک مس هر فغا هک ابا دارا
 هنغاط ( هنقوا ) نداروا . هنسارح چبلق هرغ بناح بوقلاق نداروب

 ندرلابق بولد یرلغاط یرلرب-ا یهداروب هکردزوط یشاطو یغاط هل . لدلک
 تما ربسا ردق زو ینا هدارو .ردراو یشوماو هحهقشاب .راربراقح زوط

 هروکن وکی سه اما. هد صالخ بوراسقیج ندراهرافم يوو د
 موحم نکزدک بوش ایز هدیساج دنا نفد هدنا « رایدلوا موحح

 یرلهراغ هنقواوب رک ۱۰ یدلوا صالخ هسمک زا كب ندرل: آ « رایدلوا

 شملیا فیصوت لا كلردابو اغ هاح ابوک كەتا ریرحت هرزوا یتقوام

 . زرولوا

 مانع لام ندنابصقو ارق بود هرجا رثغاط هغ بناج نداروب

 اشاب دم یی, وک معا ر زو هللا یخ رابات ندزعدرا نکرلورابا قرهالارا:

 : هک شاروسم هلیوا « رایدلک هللا فی رش طخ یرایشاب یجوق فلکم ررب
 كيب قرق « نس یساغا یلاب مولوقو یناغلاق كمشادرق ناشبلاع ناخ هکنس
 نایصع هدنرابد قالفا هرکوص ندنحتف راد نادغب هلبا راتفر اص راتات

 بابو بارخ یتیالو « ینایا بولک ندسقح كدیلپو نیمل ( هنهم ) ندی



 و ا ا ا ا ن زا ۱ ٠° ی ی و یو ااا

 ۳۳۷ زکیدتیک هتاراف یتالو قالناو نادغو ندشاب
DIE BIE DDE EVIE DOE EWI DEهک ( BESE DIE DIE DIE DUDE DDE DUDE DIE DIE BIE DIKE DDE DDE HIKلک  | 

 یرارقو یدنود هراول اراد یر كنمشد ورا دا هزاضنآ یرهش

 ..یدا راو لر شوط د ر اف هلا رهش . یدلوا لدم هرارف

 . رانا هعفدو . یدبا رلریلک بوراو ههطلغ ند شا نشد كس هم هلوا

 , ناه هجنراو هرزوا زوب هلبلوه ناح نمشد كسشب هجشوروا هشت ا یرهش
 ۱ بوک هلا زو ا نشد یرادقم كدشد ندا نهزوک بوسرا زو

 - هراغاط هداف دی وا ا و ر اغ ن و

 . وب هوا هرالنادشن هدنرانک لوک شاپ هددحاونآ . دا رارف یو و
 . بوک ندفم نادند یزویدب كم یبانوا هدتعاسفصا کیدلوروا رولا

 . هتسیاب ید یردق كينوا . رایدنات یک یشاط لقاح هرزوا راق ضا

 راغ لابو رنو روم نشین E و
 رورس هصک چ وا نوک چ وا . یدتروتوا هنتحن یب نامتسا بولوا متم

 . . یداردنوک یرلهدژ« حتف ههاشداپ ولتداعسو بونلوا نامرف قانامداشو

 . نامرف كما بیقمت یهشد نالی زوب ید هن راتان ےہ رق هلی رانات قاحوب
 اوق تون یخد هدمدوحو بولوا لواط مراتا یخد درقح . یدناوا

 . .یدب و تآ رک بولا ندا ندکب و ندنصاغا دما هلعلوا دوحوم اهماع

 . مدلویوق هلو هجریارب هلم الع

 زکیدتک هناراغ یشالو قالفاو نا,غو ندشاب

 . قرهلو نمشد كم چ وا هدناتسلکنحو غابو ارګ بودا راغلا ال وا

 . كدلبا نادرکرد ریز رسا ید ین و نارب رمشمش همعط یتسهج

 .ةعلق اووا بص یتربا بوتا اورپ قو كاب ی هدنرانک یره یازو نوکوا

 . كدلک هنسالاب

 هنلادلرایلنادخ هرکوص .ردبلارق هل یسناب كابا -- یمهعلق اووا جیص
 . یخد هعلقوو ندنکیدلسد هر ترم هدنناسل ناف (اوحیص ) . ردشمک
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 بلق توق هنمشد هسراو یرلکاح اسلک ردقهن كشا . یدنوقوط یسهلک

 فرط فرط . یدلکیا لیکیا « لیکیآ شاب یارح بونلاج لج نوجا
 . مدنا هدنناب كنیکپ نادغب هليا اغا دمحا مزب ربقح هدلحوب . یدشب زیق كنج

 لماک هکلکیوب ارز ! مهروتوا هنتخحم نادغب وش «یلحابلوا هک ی الو . -- ك

 تا ی کب =. رج هدک دید » یدتک زلام هسک كس چ وا

 . مدید «؟ كسمر ربتک ناما هربمغب ترضخ هسردا بصن یاده

 میام اکب مرب ربتک ناما هربمفیپ دم هجیازیک « نوسلوا دهاش هللا -- . كب
 ۳ تازجعم ؛ هی مت « یکی « یدعا یا . ریقح « یدشا نیم وید « هلبا

 3 یک ۱. كب . مدید « ردکنس نادغب تخم تخرو تح هلناکرب ییطصلادمت

 زو شب .هلوک شب ۰ تآ شب «هسیک شب «یلچایلوا « اکس هسرولوا هلیوا
 . یدلبا راع رک دعو هد « مردبا ناسحاو ماعنا راش هڪ و نوا

 رک هلجهحنلوا رهظ تقو راکرخآ ۰ یدبا هدقمشب زما ندنابرب هب راحم

 ادن فرط فرط یراشواح یالآ « رلبدلوا جات هبءراپ نانرب هلفلوا چآ
 نودا تحارتسا لیت هدلاح یراقدلوا هدنرالا یراتآ سکیمو كردا
 همبخ هباکر باکر هرزوا راق . رایدلبا هبش ود « رانوس یراماعط رضحام

 ۱۳۷۰۰۱3 تک . یدسلوا کم ادا نبش یار رسهاکرخو

 هدراغاب سکره « ردعونع كنج » ینوک همح یجنزوقط یمرکی كئوالاعیر
 لرّکچ پوط . شمقیچ ندروباط نمشدهرب » نکرروتوا بوقاب راشتآ
 یشراق بونب هرلتآ هرجا ناملاةفرط مالسا رکسع هل ناه « ۱ رویلک

 ادشا كردا موم هزعرزوا هلیسادن « ژروزاب ژروژا » نشد « یدک

 ۱ یا اار كنح بتوزوا نوشروف كف میلیاب رب ندنآ « بوط مابا

 نالوا هدهطلغ قرهشاب هنمشد الصا بودا كنود ناطلس یاغلاق ناه

 هرواط بوروک یلاحوب نمشد هخالشاب هنالات نالا و تراغ بورک هروباط
 هناخ هچ « كنشف « كنفتو بوط هج . رایدنا ناح مرک هشاب رشو

 قاجوب كيب قرق یخد رکسع مزب نکیا هدقحاق بوقارب هزب ینسهناخرابو
 فارطا رانالو . یدقبط هلس رهش شا هغوق هغوق هحدبقع كنمهد هلبر اتال



 Tro شاي یارحرد مظع روباط ةبراع

 ان

 هدرب رب هلرکسء مزب یرکسع یراتات یاب بودما میاست هرهش اب یرللبقنرابو

 یستریا . یداردنوک رایجهتج « رالووارق هبهسب را بناوج « رایدلبا تکم
 لاژس .بواتوط لید ددع ش ندنرواط كنمشد ردقو و ا نوک

 مان « هطلغ م هدنسوشراق كلوک یرپش شا سروال الاح : هدقدئلوا

 لتا كس ش نوا زشسنارط زارا كس تن ش قرف توی هل

 هكردىا دازآ یرالد ددع ش و ۰ ریدر و رخ ود « ردراو نمرلهطن اغ

 . قدروط شاب رضاحو راد ردق هحاص هحیک لوا

~m O VES 

 شاب یا_هگرد مع رو اط هب راح

 یرکسعروبام مور كکب مزبو یرکسع یل هلح . یدلوا هک ابصلا ىلع 7
 داقرب هلبوا هلبا نافوط ادخ تمکح نکردک هللایع "الکوتم هنتلا روناط
 توق كازب | عناص هنبو « یدبا ردق یسلک هجرس یبهنادره هک یدغاب

 . یدتبا بسک تعالم اوه بولوا رهاظ بات شتآ سشرپ هکروک یتردق
 دادما كس قرف هلا ناطلس یاااق كنساخ عرق هرجا راغاط ندقرش بناج

 لبنسوب ناه » . رایدتبا تروشم بواک هربرب رک علج هجنلک یرکسع
 لا . رابدید « رک كدما شوروا بویمر و نازو ناما هنمشد ءداوه

 نل كنك نادغب مز راو نیحانج یک رف ۰ یەهخرج یرانا

 ینلعو لبط هلا رکسع زادنا كنقت كيب یعرکی زهکب نادغب بولآ ییراسیو
 « رایدراو هنسارح یرېش شاب هدناه راق شیراق شب رارب یشابتا رکود
 نانا و نيهز هجنربدلو اهر هنسادص هللا« هللا ندنغا رب رکسع مزا ناه

 بولهجوب یرغوط هن امسا رلناروو یبدزالوا هدرانالبک یاپ ریز .یدتلکیا

 « یدلیراق هلیرلر یر, راتات رکسعو رکسع مزب ..رایدشود ۳13 رویغاب رارکت

 راپوط هراپ زوب هح ندنراروباط هجنروک رادرکدب نشد یلاحوب . یدلیتاق
 یهاشر هتآ رب قجنآ .یدهما تباصا ررض ههدیرفآ درفر_ هدهسیا رابدن
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 یمظع رہن توروبو . یدلوا ینامداشو رورسو تمینغ میظع ۰ یدنلوا

 .رد ندنتیالو (4) ات یعولطیدتبا .ردنایح بآ رب راق آ هناوید ؛نمربو تیک
 بولک كردنا ناب رج ندنراد نادغب بولک ندنراغاط لکس كس الو لدرا

 فک تا . رولوا ا هن وط 0 صالق هللا یرہش لساربا

 هدلح مان ( یسهبت ناماس ناطلس ) بوقلاق ند رم توروب و هدعب . ردرهن

 ید لر

 كنج هلا لار ید ناماس ناطلس هرلحو س . یسهم ناملس ناطلس

 عج هری, ییملسم تازغ عیج ندنکیدتیا مزبن» ینمشد بودیا میظع
 تاغ اما . ردشعا بارحمرب نوا هاکتداع بوغس هتش هسرارزوا بودا

 هدان هسد « ردناش اع ماقمر و ادمش ناکرب هتشا و ربقح یتح . رده ییاع

 نوفدم هدنآ هلیاناخ ناملس موحرم هلبا هحنافرب بوقیچ هنب رزوا هليا شور
 یروباج یودروا نالوا نیزع هدیغاشا . مدلبا داش ی راحور كنادہش
 « یهلا : هکم دید بودیا اعد ندلد نورد . مدلاق هدنریح ماع بودیا ریس

 یزشرط مزب نوسلوا نوجا یراهرش حور كنادشوادمس نوفدم هدنوب
 عرضت « مديد « هبا صدمو روهقم یرانادفب ندیا نایصع بودا بلاغ
 روحو رورسر و مدل یتیدلوا هاکتاجا لوق هلا ینابر ماهاا كمشلانو
 . مدّتنا لصاح

 ترس كجوک ) بودک یرایا تجاتج یرکسع هخرج نوک یستربا
 كنب راغاط اووشارب كلدراو ندنرلغاط اووا زو رهنو قدراو هل ( یر

 ندنآ . ريشي راق هنب رهن توروب بيرق هلحوب بودبا عولط ندنسب ونج
 قرف هلو « یدنلوا قارحا هدیمارو . كدلک هل« یسهرق ( نحلف )

 هعاب هرزوا راق هدتماق شىق لوا بولک یساغا یلاب هلا راتفراص راتات كس

 قرق نویوق كبب هنساغا یلاب زمکپ نادغ هدنراندنا بودیا ریداج یر
 رخ » هنساغا یاب ید نماغا دما . یدردنوک هار ر و و رخ

 نامرف هرالووارق ندنآ ۰ یدریدک هرخاف تعلخ رزردنا رزرب هید « مدقم
 رتاخغذ هلح « رد وفر درب لاثم هعلق . یدناک هن ( یساسلک نافتسا ) بونولوا

 هل

 ۶ نف ۳



 ۳۳۳ ۱ داود ٌةعلق فاصوا

 « غاشوقوط هرک ییارب هلا نمشد بولوا عم هدنتا | یرہش شاب نالوا یتخت
 لیعامسا نوک لوا نام « یدبا هدننیماز « ۱ تاب هلوا تخناب واچ ر ادخ

 هلیرکسع نایتسرخ كس یعرکی قرهلاح راتاحر ریفو سوک ندنرهش

 ۰( ناتسوپ) ۰( نیس)۰ (زونهبحا) « (رادنود) ۰ هنسبرق ( هلشف ) بوفلاق
 بولوا دناع هنساضق لیعامسا راب وک و . هلدع ندنراه رق ( قاط )

 یرلنالوا رادلامو معنم هح هدسیا نوکسم هلرلناتسرخ قالفاو نادغوب

 .لیارا و لیعامما ندنفوخ نیطنطسق زسنوروب ندیا الیتسا ینادغب
 قالو نادش بوقلاف هدندسوک قاطو ۰ ردراشهلغاط هن رار
 تکم هدارو . كدلک هتسهعلق ( دلرکسا ) هعفد كلبا قرهصاب مدق هسدودح

 هله بونلوا نیست راتشاح یرابا هلا رایجهخرحو رالووارف هفارطا كردا

 یسایاعرهلح : كدلک هنلزنم ( هنجم ) نداروب ۰ رایدروط هدامآ حالسرپ دونج
 ندمانغ لام هیج یرطدنک دادما هن زواط قدا یرپش شا

 کک لر درک هب غ بناج ندارو . یدلرو هشت| یوک بوللا یرانالو

 كسب نوا هنا یغاط ناقلاب هحک لوا بونوق هلا رالووارق هدنل | ( یناقلب
 . رایدناب لاح هدوسآ کا هل هدفرط یر « یدنلزژا نم زادنا كل

 هرواط یباناعر هد كيوب بول لزم كرهلک هنس رق ( نجات ) نداروب
 «یرلراوب یرا شيا كنادغب هدلحوب . یدلقاب هشنآ یورک ندنکیدتک دادما

 ی رلفاریاب یلجاخ یرانامطح « یراتفوغلو اتش ۰ شوماو . یرابالفرو

 هدن راقدلوا مبات بولک دکب مزب یرکسع نادفب هدیزک كيب نوا بوریدلاق

 لزم» هدن ( یسیریوک یرهن توروب ) نداروب . رایدلوب ناجهزات رکسع مزب
 نبوت :هکمشک نشد یر یورو ندا نولوا عکس یر

 رالاص هبناح یشراق ادت. یدلیکج ترسع لبخ هدهمک وشراف یمظع

 هدفرط یشراق رلن | بولبریع رازادنا كنفت كيب شب نوا هلا راطوب و
 هلا رکسع هش یخو رازب هدنراقدلوا نصحتم بوزاق رواط لا

 «نویوق كيبشب هرکسع مزب ندنجا رلغاط ناه .دلدلبا روبع هفرط یشراق
 عیزوت هرکسع هل بواک ندنساراعر نادغب كما هبارآ زوب « ریفیص زوبشپ
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 ریعت هلبا رللید کردشملرک بولوا روبا ج یالآ هلیرکسع نادغبو قالفا
 نایتسرخ و ناملسم هن ( یوکی ضاق) كلردک هلامش بناج نداروب . زاءولوا
 يلع ) « ردتماعز یلمرا غاب هننوک ( ىلع زروک ) . ردتماعز رومعم یلایاعر
 - هنیوک ( هسا نابوچ ) س . ردعبات هتساضق یلغوا یجاح - هنیوک ( كب
 ( تورم ) كردک هلامش بناج هنب ءس . ردیبوک ناماسم هدنک اخ هج رب ود
 هدندودخ یماضف غا ا اا یوکوت ٠ ءادلک هننوک ( یحارج ) هتسوک .

 رابا «  هن ( نوح یدرو یرکت) ندارو . ردن کوا ر, یعماخ

 وب . كدلک هنيرومعم رهش ( یغاط اباب ) كردیکه لاش ندنآ ٠ . رد بوک
 هداروب « ردلباق ريغ ینبرعت هکردشملی رک هلبا یال و دونج قوجرب هلبوا رهش
 « رافلب « مور ددسع كس چوا ندارق فارطا بونلوا تکم نوک چوا

 قمزاب رکسع و ادخ دمه . یدلبزاب یرکسع نایتسرخ نادغو قالفا
 وود هدنرلاب نازق « ناروق . هدنغاط وجوس ندتناقلاب کنج هلیتبسانم

 یلوط ) هكردک هاش بناح ندارو . یدلوا ناماو نما رلاروا قزهبلاق
 كس نوا هدندرلهعلق هراب کیا نوا یهدنفارطا كنون . كدلك هن ( یسهعلق

 كردا روع یه وط رم * رای دلب زاب لر هلک حاللسرپ یرکسع نایتسرخ ردو

 :یدناوا تکم هدنلحاس هئوط ره بودک هرجا یسر رج یوط نوک لوا

 ردش ) بوک هدنوک رب هل حل ا ىلع یه وط ره را ف هلآ ورا ىللا

 .ناتسرخ بولوا دعاقا نوک چوا هدهداروب . هلدلک هنمظع رهش ( لععاسا

 كس« اط یجقاب « یهناخیم < یحهزون نالبزاب بولک هل راحالاس ندن رکسع

 دشا یم ى یددع

 ا ا هد رد ا کا ےک اس هد رهشو اد تیکح

 « هجاق « هجاق ندنرش شاب كنادعو اغا دما لنا نک هنادعوب

 ردښو نامرک قا ۰ یلک ندنساغا یل نوکوا ۰ یدلک هضرهش لیعامسا
 «ندناطلس یارک دم یاغلاق « ندنرلاغا توا كرارانات قاحو « ندنرلاغا

 لا 5 یدلک رب ونکم-م ل نافتسا ) یب نادش ییو هانا دعا مزب

 كنتبالو نادغب هلکرس ینوک یحنمرکی كنلوالاعسر ( ۱۰۷۰ ) هلءاشنا

O a rTفتا  



 ۳۳۱ داپو ٌهعلق فاصوا

 یهعلق وب هنن دلو نالوا لصاح ندنزف سور بودا اس لارف هورد

 دامو هرزوا یاسل سور هنمسا دلو لوا بولوا شملیا ناسحا

 هدنح را (۷۹۸) ۰ یدشلو ترهش هلکعد دام وب هعلق هلتفاضا همانو کمد ٠

 نکیا ءاشداب اسا لولم فاوط همور ناخ دز مر دل ن یسوم ناطلس /

 هنمسا بودیا حت ندا یسهرفک مور اشاب شاط روع ریزو هدنرصع كنآ

 هاوفا هد عل . ردشعد ( رولوا كعد هلوا رومعم هدنش یل ) داا نیرف

 كنساخا مریلس هد یووا ال در رف ۽ طاترف میرزا غ ف
 ها یللا زوب « ردمازملا هیهسک چوا « رد اح یسشابوسص بولوا یصاخ
 مارح هسک ترد هنسضاق تلادع هجورپ ندنسارق . رداضق فرش هلسهاب
 « یرادرس یرجیکی « یر ادختک هابس . رولوا لصاح لام یللکش ها

 هلذلوا بارخ یسهملق هرجا راغاط نکل « ردراو یستحمو یرادرس « ییقن
 زودو عساو + هدننماد كنهتشپ هوک ینابابخرب یرهش نیمز . ردقوب یرادزد
 هکردب راوا ارقف یاقرفو یلاستح یوتروا تسم رک دلم لس هله هدارخرب

 تعاج هرجا یشراح ندنراعماح . ردررقم رلناور بآ و هحگابو غاب هدنس هلج

 مدق زرط یلهرانم رب یتیم ہریک ( یهاج كب نانس صاقر ) كلام هبءهربتک
 راو یراناخ ددعتم ؛یراشکم نابص «یراهکت . یرادحسم . ردقبتع عماحرب
 زواحتم یزو چوا . رد یتاربخ كکب نانس صاقر یمام حرفم رب یتح

 ؛ تسرد نت ندنفاطل كنساوهو بآ . رددوحوم فانصا وارد يه هدنراناکد

 «یغاعاق «یلابء ردراو یرلهوبم راد بآ و نزد نوک انوکو یرمدآ افشلها

 هنسهرق (یراص هرق) كرهدک هلان باع نداروب . ردحودم یماوآ

 تا دا ردک هلاش تمس هن ندارو .ردنانسرخو منم یساناعر م دادلک

 . ردشلدبا حتف هللا اشاب شاط روم هدنحرات ( ۷٨٨۸ ) هدو كدلک هنسهعاق

 کنج یراقو شوقو ندارو .ردقلاداو وو بولوا یصاخ كساشاب یزوا
 .قدلآ لزن« كرهلک هنسهرق ( یوک یی ) هدفرط هتوا بود جوع هتناقلاب
 هنسهعلق ( یداوارب ) ردک هلامش بناح هنب هدارو ۰ ردملسمو راغاب یمایاعر

 ۰ سور رهشو یدمش هدسیا كدلبا لیصفت هدزعدلج یلوا ینوب « لدلک
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 | نما نم ان تم ان ص اشنا )و < )یوم اسل

 ۱ نوک ی ترم ی وا یرکب درا رف هام شم كيب وا
 ۷۱ اظا دا بوللوا ناسا ناد تالو کب نافتسا بلد ولغوا كب

 : ردنا ناس یزمکدتک هتنرفس یراید نادغب نده ردا

 زو کیا . قدراو هنسهیرق ( باب لک) بودک هلاش بناج ندهنردا الوا
 . ردنوفدم هرجا ناباخرب هدنا ناطلس اا لک . ردهرق رومعم یهناخ

 عا رب هدارو . قدلوا لاو هسههرق ( ثالموح ) قرهقلاف ندارو

 یناففا كنازبخ رحس نالبلب بولوا یسهحاب راکنخ وللثم دامعلا تاذمرا

 یرلغامد یتاسط تاحار كنوک انوک راهزا نالوا هدنوو . ردنا نالان یمدآ

 ا یک او ینروخ نصف نالوا هدارو و. نما رطعم

 لیبساس هدفرطره . رولوا زارد راموط هلحمرب لهسیا فیصوتو فیرعت ررپ
 ندنراتریح رلنروک هکدتبا بانر یراهراوف هبقسفو ناورداثو ضوحو
 هدمرا غارب رلامم تحرد رادهاس نالوا هدنوب . رلرولوا نهدرب تسشکنا

 مدروک مظع تخرد «هکرهدغابوب ریقحوب .هلواهدنرلغاط دیمزا رکم . ردقوب

 یرام بووروج یدوجو كحاغا نکل .یدبا قابا شعلا لماک یعرح

 ینابغاب یجحناتسوب ییهالکر فن زود جواو یسهتسا كمارص غابوب الاحو . شلاق
 كیاخ دامو ناخ مردلس و ها راکدن وادخ یزاغ هرجا دیشم رصفو و . راو

 مان ( ریک دم رد ) اا تمس هش قدارو ۰ ردراو یرارک او یراتملخ
 ۰ ردملسمو فاعم بولوا یتوک راغلب رومعم هدر یلهردرب . لدتک هب هب رق

 ندنآ ردسوک راغلب ید یمارو ۰ قدراو ه ( ریفص درد ) هدندارون

 ردراغلب الماک یسایاعر یخد كنوب . ین رک ساب یی ۰ قدراو هنسهرق ناهز

 .لصاو هتسهبرف ( راقشا) نداروب « هنبهیرق ( راقشاع ) هلتع نع هلاش بناج هنب
 ١ یقاف لعامسا هیرق ندنآ . ردتماعز تولوا ینوک نسم ه رق ییاو . قدلوا

 بولوا ینوک ملم ید هیرق ییاوب . ردشمتا فداصت هزمهاکرذک رلنروا ٌةیرقو
 . كدلک هدابا نیرق رهش ینب دامو هعلق نداروب . ردیتماعز رایجرقاح

 یحاص هردا هدعدق نامز = دابا نیرق رهش ین داموب ۂعاق فاهوا



  eroyی دس, وخت ۱9

 نادغوبریم نیط:طسق زسنورو یارب ۳۲۹
ly DIE DUDE DIE NIE NIE NIE اش مت 

 كردبا فصوتو فیرعت یرلراوتسا عالق زمکیدتنا اشا ورسو یاصقو ارق

 . هلبا رخ نتقاعو رخآ كنهلح ادخ . كدردا یرلتګ ناحزورو بش

 ص ڪڪ جس

 زس ورو یار ناخ یارک دم همان دابرف ناب رد

 نادغو رب. نیطنط.ق

 لبعاساو نداغا شدد یساغا یلاب و ندناخ یارک دم یناخ عرق نوکرب

 نامرح » بولک رلرضح ضرع هباشاپ دم یلب رپ وک نداغآ دما یسیلوتم
 هلیراخ را كلارق یحفوقار هزک:ادغو راد نالوا نک اس ناار نامر

 هک . ردشلآ هفرصت ٌةضبق ییرهش ( شاب ) كنادغوب ماکدب مان زسنوروب
 قالفا . ردهدزعآرس هحغب هدع رف هر زج الاح بودا رارف ندنادعو یب

 بوکود هنب رې هنوط هلیرکسع یناشاپ نالسرا ناجو كب ناوج هدنرابد
 یراهمان دابرف هید « ردراشلوا نصحتم هنسهملق کوکر رزو چوا قحا

 ولتداعس ریذو یلب روک ناه هجننلوا تئارق هدنروضح ریلد ريزو یلبریوک
 هرواشم هرزوا یایاج صن ( سهالاق مهرواشو ) بوراو هنیروضح هاشداپ
 راتاتو یساغا یلا و هرلاولریمو ناریمریم نالوا هدمور تلابا هل بودا

 لوزعم ندنکلکب نادغوب افاس بولپ ردنوک را رش طخو رلما هناخ
 هک نافتسا ربلد یدیلپدلو كکب لول نالوا دبا سبح هدهلق یدب بولوا

 مان كسب نوا بولبریو معو لبطو غوط . ردشهلوا هقدص یلکب نادغوب

 یىاغا هلمکسا اغا دحا شکناک یلضف بولوا یرابرهش نامرف رکبع هدیزک

 شوابس . ردشمتک هنرهش هقشاب نالوا ی نادغو هلبا راغلا بولوا

 روتحالسو .ردشلوا ناور هاخرابات ینداخا اسم یاطلس اا الآ

 یساغا قاحس کب نافتسا نالوا كب الاح اغا دما هداز یزع یناطلس

 . قدلوا ناور هترفس نادغل بوروک نتامزاول یخد ریةح هلتهح ییدلوا



ِ ِ ۰ ۳۳۸ 

 )< )بک NDE )یک )بو جیم

 نالوا هدنساس ی عارذ ناسقط لب .as . ر رو ناشن ندحرف

 یح ۰ ردرلاراخ كنس ردق یمورکنم لبف یدو لف یربیه هلراشاط

 «مدالعدا هللا شور هداس بونا ندنآ نوجا كما لصاح نقل اناع ربقح
 مش رات كماصم مسجوب ؟ ردمدا همرک كس يا لماک هحشراو هشابرب ندشابرب

 ۰ ردو یوزوم

 دان نرسح هنکرا و یدلیق دا هاش نوچ هللا لابقا ن
 داب ماد ۰ یدبا ترامع نا هریخ یلاع و ۸2. رام ی دل وا

۸:۰ 

 كيب ناسکس هدکدتنا رومعم حتفلاوبا هدنخم رات ۸۵6 ییزوکرب كرىسجوب
 اش زوک ترد شُع زو اددع ناخ دارم هک هوا ساق . ردشمتک شورغ
 راونارب دقم ) هدنشاب مسح . ردشعا فرص نازح ردنهن ردق هبهشدبا

 یارقف هدنسهکت الا هلفلوا ندنتسارفف یو شاک یحاح اا دوم

 . رلرینیک هللاباب یلع نایشاتکب
 ندنرسج هنکرا نکیا یسیضاق هنکرا : ( یرطع دم یولاتراز )

 . ردشلاق هدوسآ هدنشاب جو بودا زو

 . كدلک هنسهصق ( زاغوب ییهعلق یرک | ) كرهدک هلاش بناح ندارو
 كرامور هدنح را ( ۷۰٩ ) هدعب . ردبسانب كالارق افوداعد هدعدق نامز

 هلتهجوا « ردشمر دتا حقف هلتفرعم یلغوا یب لیا یزاغ راکدنوادخ ندنلا

 اق یلاع نیابرب هدنرانک ی رہن مش سم رارید ( یسهعلق یب لبا » هنسهعلق

 هلایث بناح ندارو ۰ ردهاکمارا ےن رانا وح نوقو دابا بارخ هدنرزوا
 هم یحزکس رفع بوک یرازهلال یارح مان ( یماوواهروت ) دلرءدک

 . قدلوا لخاد ههنردا یلوک

 هاشداب ولتداعس نکد ههجدبا | هام وریس ینابصقو ارق یهدالاب ربقح

 بارا عیح هدقدلوا لخاد هتداعس بولک ه هنردا رهش ندل وتو راصح زاغوب

 لایلو ید ریقح بولوا مقم هدن رانادناخ راترع تحاص ناعاو ناود

 را راقو تک نودا را هدناسمز لصف لوا هلمرایدقا



 Ak مظع ریسلابجاو ٌةرطنق

NIE NIE HIE NDE KADE ZE ND DE NII 0 DDE NEY AE HANE HA REA NIE WIEلک ( NEDEبک ( 

 هب هن ردار مش بودیک هب مغ بناج هرکو ص ندکد زکه نابرس رس ینابصقو ارقو بودیک
 بوخ داو هرجا نان اتسب وغاب ترقلاق ندنسهصق كجەتا الوا .دارلن و

 . مدلک هنسهرق ( قاوق قرق ) بودیا روبع یرلاضف بوغم یراماعقیرط
 دازنجوب .شاوا عج ابایخایوک شلکریرب یراجاغاقاوق امت ددعقرقکاقح
 بولوا هرق رومعم یلناخو عماجرب ۰ یلابیز هناخ زوبکیا لصتم هیهریسم
 7 ری طراض هدنک اخرون یسلوتم ۰ ردفاقوا « كب نوخرود یزاغ »

 ندنساصا راک دنوادخ دارم ناطلس : ( كب نوخرود یزاغ تراز )

 بناح ندارو . ردتحر كلاخ نوفدم هرجا هرفو .رد كب ناخرود یزاغ

 یلعماجو ناخ « یلهحغب و غاب . كدلك هنسهب رق ( راب یراص) كرهدک هلاش

 تک ( کیا ر کف سم ناو و
 ناح ۰ ىلە غل و عا نادابا و .رومعم ندنساحاوا یرهش هردا . كدلک

 بولوا هبصقرب یلهاخ زوب کیا كسب « ولوتروا تیمهرک یزمرقو یلعماجو
 « یناخ « یعماح . ردیسلوتم یفاقوا ناخ دارم ناطاس یردب حتفلاوبا یک اح
 . ردراو یراناکد ددع زو ییا ۰ یمامح

 ه هنردا هدنس ع باح كتهصقوت مظع رسل ا بجا و هرطنق شلاتس

 راصح راک « راصح هن . هارت « هنکرا هن هدنید رهش ناه نکردک

 كنبرلترضح هارتباط یناتناخ دام ناطلس بولوا عم هری, به یرلوص

 رانا هحرب هدزمتحابس یانئا . راردبا روع ندنتلآ رسج رب ییدانا اشنا
 « لیوط « نیتم « عساو ردق یرسج هنکراو اما . كدروک هسجو هبغ

 ندنرزوا یرکسع نا یح : كدمروک هنتم ران آ ا یدادنبش < یوق

 ترسعالب هناناب راهبارآ تاق ردرود بونالوا ماحدزا الصا نکردبا روبع

 ردف یدق مدآ راقل وقر وق ید ران و نام كرسجو .. یدرردا روبع

 یرانک رسج هل راشاط رودم ردق یسهلک مدآ ندشاط هدنرارزوا هارلهراکب

 ناطاس اب دوم هدنشاب یهدفرط رهش كنيوق رسجوب . ردشملوا نیز
 خم ران هد ( ۰ ةاعامو نه را هنس ) دلا ر رغمصر هدنس رق نا

 سوق یزوکره ۰ ( ردزوک ترد شمتزوب ) هلج یرپ وک . ردشفلوا ربرحت



 رلاماک داتسا کهدرهشوب ندنراجاغآ شونب آو ایندکی « نایتنس . ربشچ
 بولوا عنصم تیاغ « راربردنوک اباده ءرهش ندرهش بودیا داجاو مینصت

 یلقیلف شابو یزمرف « یراص كرلتوب . ردفورعم هلیمان « یبحم هرقلام »

 یراناداخ هلرهشو . . راردما لامعتسا بول | راناوج هزات ابرنک | یرانالوا

 ۰ ردرورسمو نادنخ ید یتباخ ۰ رومعمو روتسم هليا تیم هریک ینحرق
 بناح . ردنکرک ندقانوقرب یرلارا تولوا هدنفرط قرش كنالصما رهش

 شل بلوط ا م رر هدیرهصق كجا هدلامش  كجهرف هدبونج

 : ردراو یهاکتراز ( انابیما) هدنناتسراص ۰ ردرلرهش

 ا 0 1 ) بردك تاید هاغباح ندارو

 نا بولوا ت روم ر هدموز نګ لحاس : ي هصق كج هنيا
 ٠ . ریزو ندقدصلا ركبابا ترضح یهاط قرعو ندنسارزو لسو دیزیا
 .ردیفرع اح یسیلوتم بولوا ینقو كنآ الاح « ردیسانب كناشاپ یریپ هرق
 كرایشاب میکح یساضق یناطروفکت بولوا اضف فیرش هایسهاب ها یللازوب
 هاتس . روئلوا قالا اکا هحبهاک ید یباضق كحهناوب هلغلوا یصاخ

 عساو ییمز . ردنک اس هدنغاط روفکت ۰ یرادرس یرحیکی ۰ یر, ادختک

 . ردهطیررب نرریشو فیطل یلهحفیو یلغاب بولوا مقاو هداضقرب رادلوصحم و
 یماج كلام ههربثک تعامج هرجا وشراح « ردولوتروا تیمهرک یرلوا
 . رار

 ترا عر .ردتنم یارسنامههرب رومعمتاغ یناخ اشاب یره رق : یراناخ

 .. ردناسحو تاريح ثكناشاب یرم هرف موح ص هدوا هکر او یسەفاضلاراد

 ابروچ ررب همدآ ره هرجا ینیس رقاب ررب هبهدنورو هدنیآ اتشلاو فیصلایف
 هنا هو نغور عمش ررب هنشاب قاجوا یه  ضایب نان ررب و مدنک یماط

 عضاو یارجا هررفاسم رارادنامهم بولیر و ندفقو بناح ےہ هدوط ررپ

 .ردرصتخحمو دبق» هکراویاحرب .ردهمیظع تانسحو تاربخ هک اقح .راردبا

 i ۰ .راو یراناکد فانصا یرادقم هافک یس ددع رو کیا

 هبونجو هر هاک « هقرشماک « هلاش هک یرب ندیلاقیچ ندیل وسلک هصالخ



 غاب اجاح یاتحنو یافوف یلوتروا تیم هرک یراوا . او یمازق رومعم

 اغا دا لغوا كبسه: ءرجا یسناطتس قوس ردرا ا ر

 لیعاسا ۰ اغا رفعج « اغا دمع ندنرایکو نابعا . ردابزو انب نشور یعماج
 ندم لکش یتهعلق ںولوا فطل فازا یناوخو نآ ا ا

 لیا الصبا ناشک . رلرید ( یوک سور ) هنمسا رددابآ بارخو هالوط
 یا دیار غ

 ۰ كدلک هنر هش ( هرقلعم ) هلردیک هبرغ بناح ندارو

 « یمولوا رلولوا » یی ( وغ ولاغم ) هور اکو .  یرهش هرقلعم

 انب ( طوبسد ) یلارق پرص ندیا بارخ هلا موج هلوبناتسا ینوب . ردکعد
 طقف .ردشملا راکدناوادخ یزاغ هلدنلا هلرامور هدنحرات ( ۷۰۲ ) .ردشعا

 الیئسسا یرلارون هنیرلبلزیونج هجنلوا دیرش هيلا راشم هدنسهعقو هوصوق
 لا موز . ردشعا طض اا نهاش الال هحوف هنزوآ كنو اک
 ادختک ءاس . رداضق كلها یللا زوب « راو یفرع 6اح بولوا هدنت اا

 بولوا مد« یسهسلق « راو یفارشالابیق ۰ یرادرس یرحیکب ۰ یرب

 ندنراعماح ۰ ردهلح کیا یعرکی یرهش . ردرظا هبیب ونج قرش یزو
 هدنرانادناخ هردم دق دعمر كلام هر تعا یا و

 ندا نایرج هرجما یسوشراج . ردلوذبم نوک انوک عن هرو یر
 : ردوش یرات كنسهمشح ادختک ورسخ

 » ردرئوک ءامو » : اع ح روم یدید ع. را مدد رده هنوبع هلاورخ د

 ٠ یحشزا كانهمشحرب نکند

 رلیدبد « راناج شون هسرچا مک» .: یخ رات بولوا مچ رااد لها

 « یاب ج وک كم ندنناحود# . ردو رهشر بوخ یساوهو بآ هک اقح

 .ردرومشم یهروب قایق یلراب ۰ یهروچ یلغایضاس ۰ یعاب موزوا «یتایهرت
 هکح الس تالا یرلکدردزک هدنرللا هكراحابس یلوصحم حودم لا كنمیانح

 ء قحلبزبق یعاونا كرانوب « روشلوا رست كيح« ۰ كنلج , هتسدرز اک]



 ۱ یمهمانتحایس یلحابل وا ۳۲ ۶

 صانم یاح ۳ مقام نیس مایا اصوصخ ؛ ردروشم هدیسهفاضااراد تاب

 زورو بش ار ز ء رولو نا دواح تا مدا نرک هجا هکردازفا تحار

 مد نک ساط درب هرجا ینبس ررب هیاس رتورک « هناوجو ریپو اکو یاب
 تا مو نغور عمشررب هنشاب قاحوا هحک هو نانررب همدا هو یسایروج

 ریلی ری و هدرز « والپو یجب ینیسررب هدهعمج "هلیل یهو هبرا هبروط رر, هنشاب
 رب رزکب هنایقوجاس خبطم « یسواکک خطم یلصاح ۰ ردنانتما ین تاریخ
 . رددوجوم مثاوح هدنجا پولوا یناکد ددع شعلا . ردهناخحتاربخ

 روبع ینارق رومعم یناتسلک « یلهجابو غاب كلرهدیک هقرش بناج نداروب
 . كدلک هن ( یسهعلق زا ) بودا

 ۲ ۰ اف ور ما اه  ییملف زا
 كنیلو ناخ دزباب هنس زو بوشود هللا كرابلز ولج ا . ردهقحد
 مدقلازورةمو e ge فقو هتنارخ یلو دیزاب . ردشمشود هطض دب

 ۰ فیرش هلیسهیاب هٌ آ یللا زوب ردیسیلوتم یفاقوا ناخ دی زاب یک اح الاح بولوا
 یرحکب ۰ یر AS ردراو یسەرف لاف هبصق ددع يا 0 رداضف

 هحنوطو حم « ادزآ یسهعاق . راو یارفن « یردازد هنعلق « یرادرس

 ین رد 2 هدر لحاسو اغ یرافداوا بصنم هزکد قا تاسزارپن

 ندننام.سم یعور . ردشن وا مدهنم اا اما رداس یدادش < هڪ ال وط

 . ردەداز
 رک ردنکسا « كدلک هنسهعلق ( ناشک ) كردک هرغ بناح ندارو

 هنس ییدسا حتف نرش هنردا هراکدنوادخ یزاغ بولوا هلاق ندنرصع

 یهدنراید هروم یلو دیزب هرکوص « یدیا شا البتسا رابنز,ونج هدیناروب
 ناسنکوب اشاپ دحا كدک ها نوباه یامتود نکردیک هنحتف یسهماق نورق
ردنا حتف كرەدىا مظع كج بودا هرصاح ینسهعلق

 نورد هدعل ۽ 

 « ردشم هل | یس هنرامعا هدوا هلفشارب ا یناشا دما یلغوا كسه هدراصح

 بوصنم ندنفرط رلنآ بولوا یصاخ ءلرامظعا ربزو هدنتلابا لیا مور الاح

 ا اا شف یاهقا یا زو . ردزاوتیراق ام
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 ۳۳۳ یمهبصق ریالو
  DDE BIE BI ES BD BSE RSE REوب DEDE DDE aa ae UIE )یو )یو

 هبرق مان قاوق وب كرا سا یتح . ردیهاظ یرلانب رثا الاح ۰ شعا راهعلق
 هدر یرطدهتسیا قمریدشراف هت ززو زا یزکد قا ها گن

 لم سکا ۰ قاوق « رالو « یلوسلک یدنا لوا وا رک ۱ ردراکتشا

 هقوط هد« هرقاعم « هنردا هک لایحا ۰ یدربلاق هد هرب زج رب یرلهعلق

 تغارف ندرکف وب كرهید رولوا یالوق یسهلک كنب رای نشد هنیرارهش
 هکردراو یسهعاق ( لیمسک ۱) دابآ بارغ هدنید یسهیرق قاوقو .ردراشما

  ۷۸رحم لحاس . ردهعلق یرلکدتا حتف كلبا هدنلبا مور كرابلن امع هدنح را

 رامور هدنفارطا ۰ ردکچهعاق رب انب شاط « هعارخت . لکشلایب هدمور
 ۱ ۱ و

 الصببا ) كرءدک هرجا راهبرق رومعم ندنسیق رش بناج كنوب
 اشاب ناماس یزاغ ندنلا یلارق هنردا یو هدنحرات ۷۵۸ كدلک هن ( یسهعلق

 قلوا طلغ ند « السا ادا » ندنیدلق هدازوب یسالص همح بودا حق
 شمشود ها كرامور رارکت حتفلادعب . ردشلاق هدنمان (الصما) هرزوا

 حتف هلیتفرعم اشا نیهاش الال هدننامز راکدنوادخ یزاغ هرکوص هدهسیا

 یرحکی ۰ ردابضت قاغا یللا زو هدشلالا ییا مور الا . ردشلدا

 كره ایر هحوط < e ردراو یر ادختک هایس « یرادرس

 كجهرف بولوا نیربش ٌهدلبرب عقاو هدعساوو رادلوصح لح یرلکدشلرپ

 ندهلاصبا . رد رق ردق هلح صرب یرلارا و مقاو هدنسفرش فرط كن رہش

 هلرهک هبوشراق بونی هرالاص « هرایک هداروب رانبهتسیا كمتیک هبءرقلعم
 یرلوا كن هلاصما . ردح م مظع ره ام ارد < رولوا لصاو هدتعاس من

 . ردرلهناخ ن هو رومعم یاقوفو یناتش بولوا یلوتروا تیمهرک هل

 ادختک وسخ ) نانوا ات هد مع نالا ناطتست نقد ربا تار

 نوک .ردشمنا اتب نانلادبع نب نانس یرامعم ناخ نایلس ین ( یارسنابراک

 هود « یرللطصا ۰ یرامرخو باق عیج . ردراونتسا نامج نصح رب
 كنرامعوبرب ممم داتسا . ردولوتروا هلا نوکلین صاصر پارس یراروخآ
 . رد رصاف ناسل هدنفصو کش مروا راهشډ یداهرف هلیوا هنراراو دو رد



 ی همانتحایس یلحابلوا ۳۴

 صبجیصک سن ۷ NSE )یو

 لاخیم یزاغ ناه « رزملس ییرلرب یرب یرکسع فرط ییاره « رارولوا
 شبناق شیراق هلرامور یرکسع مالسا ۰ هدازرش : هکرید بولک هیاشاپ ناملس
  .اشاپ ناملس هنیرزوا یسهید «روباقلوا قرف ندنراقدنابوب هاق لزق بولو
 « هلبا حف یهعلق هرکوص هدريآ لوب یمالتسا رکسع وش راو ۰ الال هرب

 (رالو ) هدیمسا هد( ۷۵۸) حتف یهعلق قرهباب هاب وا "ةقح یزاغ هدکدبد

 عفاو هدرادلوصحم نیمز یآهحفبو غا « یاراحو ریاب « یآهردرب . ردشع و

 یسلوتم ندفاقوافرط < یان ندعرش بناح .ردانز هطیرر رومعم شلوا

 . ردرانک اس هدیلوسلک هلج یبقن ۰ یرادرس یرجیکب « یرب ادختک . راو

 ددع كيب ۰ ردشملوا انب هجقینیغاد بولوا هلح یدب هل یراترام یانب
 ا یک یا زروق « واو یراهاخ روتسم هلا تشدرک

 یسهفاضلازاد تراس ینا شان نایاس یزاغ ء ناکد ددع ژوب : ياخ
 . ردراو

 ادا بودنا دلوت هدنسهنس ۷۱۹ -- . ناخروا نیاشاب ناماس ترابز

 ءرق «هجاوخ هرق «هجوق هرق « یلبارآ « یلاب هجا .بوقمب هجا هلینک ق رق
 قرهلوا هدنتراظن تحت كنيراتکی هجوق مان هدد یلاخ « هدد جاولب «لسرح

 - هلرهک هنابا مور بوزید رالاص هرزوا یرامولوط تآ و ریفیص ندنغاط وق

 . راردبا حتف هلرهیمریو ناما بولیراص ههعاق مان ( لیم سکا) ادا
 كلم ىلا هنعاط وق هدلحم و ردکعد ل یا » ( لىم سک۱) هور

 هدعب « ردراشعا تف هدنحشرات ۷۵۸ یتسهملق ریالویوب هرکوص . ردهدهفاسم

 بونلرکت ندنآ نکراغوق یوا هربص یدرا بولاص ناغوط هزاقرب اشاپ ناملس
 . ردشلدیا نفد هدنجا راونارپ دق یءدنجا رهش وب هلفلوا موج سس

 هصق مدقنام . كدلك هنسهرق ( قاوق ) كرهدک هبرغ باح ندارو

 بایو بارخ زونه ندهلزاز هدمکیدروک ریقح . شا هیرقرب رومعم لاثم
 عقاو هدنزغآ زاغو رب هبرقوب . یدیا شلاق یرهناخ ضعب ااحو شلوا

 (۶۱) نالوا رک ندرکد قا هدف رط رب « ردزکد قآ شرط رب بولوا

 رومعم هدعدق نامز قرط یا. ردلم ناسکس نامه لماک لوط هکردبزفرزوک
 هات یر

Nini 



 ۳۳۱ یمهبصق رالو

 و DE KDE یک )< )بک DE NDE )یک )یک NEDE یک )یک )یک )یک EDK KYA KDE )کوک )یوم )هم DE یوم

 هلب راتګ فرش ه رک هڪ رقحوب : ( یدنفا هداز اغا خیشلا تراز )

 یی یولومو یراف كناءذا رنک یردتم یم نازف رقم یدفلوا فاش
 رح ناح الم یرلتمارک انوک هع . یدبا داشرا بحاصو هلواس بحاصرپ

 هاکترابز الاح : ( نیدلاءالع خسشلا تراز ) . ردرومشم هدنسارا دشس

 هرجا اق زا هدایرد بل : ( یدقا دم هداز یح زاب ماقم ) ردلد بارا

 تملا دنا ید اک ید ب ییا یاو فاسدقا بن نوا هرافتا
 دع خبشلا تراز )۰۰ رولوا رطعم یغامد ران رک هراغوب الاح « ردشمتا

 یفارطا یاولک بولوا راو هرابزات بسا هلیا افص بارا چاقرب : ( یعاط

 یناط دم هلرربک ههماوزرب هدزمکیدلک هن ( یسهبرق شاب چوا ) كلردبا جرفت

 :هکرایدند بول راهنسک نسم هلغلوا دهملابیرق ء دابا ترابز یغرات مشحت

 هبیماریب قیرط هدیلوسلک بولوا قتشم ندردام محر هدهکتوب موح ص زب نع
 دو یرادکسا بوراو هلویناتسا هک وضو شلو اووف ا مع

 هدقدلوا رابع بحاص هدنش رط بودا لوق ییولح رقف زاهح نددنفا

 یتسه زن و تو دنک دما نامو لوا قرح لس یا دعا ناب

 یدحسمو هکر هک لک هارو ؛ ردشمر و فیرشطخ هنلا بودیا كل

 « ردشمنلق كلاخ نفد هدارو بولوا موح ص هرکوص ندکدتا ان هلللام لالح

 تراشا هننافو خم رات ( ۱,۰۱۵ یغاط ) الوا ررح هدنرا نم كنس یتح رایدید
 ۰ شعا

 بناج ندیلوسک بوسشالعادو هلبا افص ناراب هج هرکوص ندرلترابزوب

 (ریالو ) كردبا روبع یرلارح رومعمو زود هرجا نیتاسبو غاب هرغ
 . كدلك هنسهصا

 نیم ار ماسمو فاعم ندنسحاو یلوسلک - . یسهصق ریالو

 فقو هننارامع بولا هلا وزا توق ندنلا رلمور اشاپ ناماس یزاغ هک ردهصق

 ناوختسا هتش ءهتشب هدنراز هلال یارحالاح .ردارخ یسهعاق اما « ردشعا

 ردقوا ى مالسا هللا رامور هدنشوروا كهاک هدن عون« ردراو رکسع

 شن راقامراق هرفک هلبا یرکسع مالا هک راردبا لاتفو برحو لادح و كج
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 یمهمانتحایس یلحایلوا ۳۳۰

 هقرطلا راونا رهظم ۰ قیالخ حصانو قیاقح قطان -س . یراهاکترابز
 لماع « عرفو لصا فراع « عرشو لقع سراح ۰ هقحلا رارسالا فشاکو

 ( هدمت ) : ( هداز یجشزاب یدنفا دم خیشلا ) هیامنارک رم لصاح « هیام یلاع
 یحاحو شک هدوجو هدنرصع ینا ناخ داص هجوق یحاص كينم فلات مان
 هد مع نا را تتلو بولوا هاکت ردرب ىة یلو مارا
 )اح . ردشمزاب هدیلوسلک هدیلباح فات مان هدم و شلو اعووشن

 هيلع هلل هجر ۰ راو یرلهدیروش قشاع زابرس هج هدیمارپ قیرط
 یحاص هیدن وب : ( نیدلاحالص بناک نب ناج دا خیشلا هاکترابز )

 . ردیفلؤم كربتعم باتک مان نابشاملاراونا هکردب هک ردارب كن یدنفا دمت
 ۱ 2 راتاب هدنننچ یردار

 ماما رب راتخا هدزمغیدراو هبهفوص هلا اشاب دمحا كلم هدنحشرات ۱ ۰۳

 دعا هداز یح زا » بوروط هدنکوا كرق رب نکریدزک یناتسرانم هز

 فارتعا ربقح هننرزوا یسهعد « هحافا نوحبحور كنراترضح نا

 هلا یردارب « ريخ س . ماما « مدد « . ردهد-باوسلک یرف كلوب » كردنا

 لاحرا هداروب بولک هب رهش هفوسص وب هلکمشود قافن هنیراارآ
 ید یراراوهحح رز رد كرلت وب هللا دع ما ۰ یدد « ردشم هلا

 نیدلاحالص بتاک دق اذه » هدنرزوا یرونم رب هکردنوفدم هدرلاروب
 هل یک يرادالوا یخد هلزنعوب . ردسشقلوا ریرحت « نیدلاعاحش نیا

 راو هراس ٌهعیس یرنا مان ( یناثلاعبس) هدموجت مع هلج زا .ردراو ینافلوم

 رصتخ مان ( همان ریبعت ) ۰ ( همهلم ) . ردرابتفرعم رادوسبک مجرب راکشا
 ید هدطخ ع « ردراو یراهلاسر ربتعم ها دناع هبط ع اک

 « نیدلاحالص بناک» نوجکیدتبا نایع ینسالوط دب راو یمصعتسم توقاب
 : . هجرلاهلع . ردقافا روهشم هلىمان

 هکت نیرزعرب یللتم مرا غاب هدایرد بل : (اشاپ نانس ایلوا تدایز )
 . زدن وفدم هدسهبلاع هق هرجا

 هردلاح هدوسآ هدنبرف اشا نانس یزاغ هدو « ( اا یلع رادملع تراز )

init ` ىا 



 یشوراو كنیوبیاک ۳۹
KSEE صمرص HUSK DDE DEDEDE DS BUBE NUDE AAC BSE NSE 

 . رضخ «ردهدزرطوش یسماسا كنقلخ یژکا . رارزک بدم قرەبوق عقرب
 « یر « مدکچ : یرادآ كنیرازق .هرتاسو یلغوا هجا «یلچ یلو یلاب .یلچ
 : یساسا كن رادل وک . زدهزاسو هما امت « هب رمخ . لک هاش « یدنوس

 . ىدا ۰ ناوضر , هاحس ؛ یلتکرب « یربخ ۰ رازب ناح « یدلک رب

 . زق لاب « هرابهم « هراب رکش « هرا . رازبب : یسماسا كنرابراوج

 یسهناسرت . ردقاتاب العا هک ردراو یلایل فیطل رب هدنید هعلق نامداش

 هرانم هدارد بل « هدنلاش كرش . ردراو راهغردق یزاغ الاح دن راز

 . ردا قلاغهر هراک هل بوقاب راق هحیکیه هداروا هکراو الاب ةعلق رب راو

 . قوب یرلرت-انم نکل « راو یرید كوجوک هناد ررب هدنراهلحم نابتسرخ
 لادتعا یک لوماتسا یماوهو هدنلحاس مور رح . ردمور به یبااعر
 1 ردو رتا تدع درا ندو ہدف القا رل

 . ردرومشم یاب یلغوا یلرباج ۰ قوا هتوب : یناحودع

 « ناسبغاب یسصزرب «.ردرایجیک یتاخ رف رب .  یلاها بسکو راک
 رو عیانصو فرح لها . هدیسهقرف رب . ردراشو رب راحت هدیسصزرب
  یسهلَم ۰ ینادغب راد هناد ندننالوصحم . رد هللا لس سیف دهاح هدیمسق

 . ردرومشم یهو رکو
 . ردرومشم ( یرامع اشاب دما ) ؛ ( یرامع اشاب نانس ) ندنرلترامع

 یرلهویم عی < یزمکی نوک لما « یا ضاس : ندنتنالرک ام
 چ ور وی تفکر تاک

 . ردرومشم یسهمزا اولا « یسامالو «,ینثم یلوسیلک ندنابورشم عاونا
 . ردراو غاب كيب رب زوتوا هله هدنسلاوحو فارطا 0

 هدهنو كوروب هن قاتح هن هکرلربد یعوق « هجا » هتسلاها س . یسلاها
 طالتخا هلبا هفلتخم هناا بولک همور ندیلوطابا ادشبا « ردکرت 2
 « ردراو یرامالکو حالطصا ضد صوصخ ت رابدنک ندنرلکدشا

 « رد ماقم تحت هکر لرد «ةبا» « ردکعد مدلاق هقاب هک رارید « مدلاق مد ص وج »
 . ردکعد یحدبا كلبا هکراربد « ییهحلمرک »



 یمهمانتحاس یلحاباوا ۳۱۸

 ظفح یناتک همدم كنلغوا یح زاب رایلوبلک . ردررقم یسارقلا خیش ررب

 كیب هع یرارربره بولوا دیشرو بیحم یسلاها .رارو دوس قوج کما

 (یعور نیدلالالج انالوم کت ) ندنرهکت . ردراشمهلربزا فیرمش ثیدح
 رار یسارقف ددع ناسکس ۰ شم . ردقو یریظن هدشلیا مور كنیسهکت

 لها ءکرارقو نابولوم ناک بولوا هتساریپ هلبا هناضعامس « رالیک «خبطم
 هداز اغا ناوخ یون« ینعا نارق زغم راق بولوا ندناکدد ینلرش .ردناعا

 ۰ رد ا رهاط یزاتفارمشو تمارک انوک هغ ۰ ههاهمل ردیدققا

 قالوا فرم هلیراتبح فرش بولوا رضاح هدنراشرش سرد ادخ دم
 . كدلبا سوب ییراهرش تسدو

 یمارقف ندییارب قیرط بولوا هناتسا ولوا ( یسهکت هداز یجزاب )
 . ردقوچ

 . هلرلامام تخردو یسواکک خ طعم هدایرد بل (یسهکن اشاب نانس)

 یلوتروا نوشروف هدر ترد 2 هداس كرهش وب . ردهربسم رب نی نم

 . راو یناکم ناتسرامع

 همشچ یهز هللالراب » یم رات بولوا رومشم هد ( یسهمشچ اشاپ دمحا )
 كبهحهرق «یعاج لکنش : راو یماعود صاخ مام ددع زگس ۰۱۱۰ اشاد ا

 هلکسا ردراو یرامامح وا هدردق زو کیا .ردراروہشم مام هجالا « یاج

 یسیشراح راو یرلهطوا راکب ردقر نوا ردتنم ف اراک یوں ک یددتشا

 نت یسیلاها . رد نیم تباغ یرابجماب . یراشوا بولوا ناکد زوب زوقط
 فارشا . ردرابلزکب یادغو بولوا رونم یرازو ندنراقدلوا تسرد

 . ردرلرومشم یاج اسراب . یلج یلع یدیس ینیما هلورعوک : ندننایعاو

 هدنشاب رای وا ندنراحارج « ردروهشم ( یلح لوسر) ندنسهقذاح یانطا

 ۱۳۱۱۱۱ ۱ یتق یاوم ندتساملغ . ردروپشم هداتشوا ىلع یلتمنم
 . ردرافراعتمو روشم یش کت هداز یخحزاب

 ینیراص یناد هرزوا سف یهدنراشاب یلبرغاب هقوج هنادنول یسلاها

 هنیرازوب بونورو رازاو هجارف هقوج نوک انوک یرانمداق . رارزک بوراص



 ۷\۳ یشوراو كنلوسلک
AE DDE NDE DE DDE DDE DDE DIDE DDE DDE DIDE BEDE NDE DDE BWI DIE BIE DDE DIE DUDE DUSED? DIE 

 یراح رص وص « یرلرا رنا لالغ یسهاخهح . ردهدارو یرلهناخ یشاب ٤

 نازخ . یماح راک رده ورا یرازاو یشراح ماش بولوا هدارو

 رحیل اد هدنعاشا . ردهدارو یخد یرلهناخ نذّومو ماما « یهاشداب لام

 ردقوا هلغملیاص لب ۱ هروک هرانوا یلوسیلکوب بولوا رلهعلق میسجو مهم یک
 راو یرلپوط هناهاش هراپ شم ریکو ربغص « ردقوب یراپوط زیب لاب مظع .

 یشوراو كنییوسلک .  هدنغ « هدنولج باح كنهیلق یئوراو

 یسقرش بناج بولوا هدناتسغاب یاضفو ناتسلک عساوو زودرب هدنلامشو

 كنهعلق یسهمرغو هس رانا یعوح كنسک تارا نکل . ردمور رح

 یدب . ردحوا شعلا یددع كراع یهدارو . ردشمشود هنسیغ تمس

 هناهاش ۰ للوتروا تیمهرک ینمرقو عنصم ناقوفو یناتحت ردق زوب و

 هللا رهطم هارهشو هتسسارآ هليا رلنزور یلناروم فجنو رواب ۰ لنشنهش
 . ردرانادناخ شلوا هتساربب

 . ردبارح (۱۹ع) قرهلوا دجاسمو هیکتو بارح « اباوز - . یراعماج
 «لمکمو تفلکم تاق ( یاس اشن دا : ینا ناطاس ) ا نزد

 یسوبق هلق ردرومعم عماحر, بولوا روتسم هللا صلاخ صاصرو هلاع باق
 : ردوش یحرات یهدنرزوا

 هبحاصل تانجا انرسپ انخرات لبقت یبلا

 هنس ۱

 یرزو رصم ییدنک .ردندنسارزو ناخ ملس یسیناب ( ییماجاشاپ حیلسم )

 هيوا بودربتک ندرصم هل ییراشو یسدنهمو رامعم كعماح وب هلغلوا
 عیانص رانالوا رادربخ ندهسدنه م هک ردشمر داب هرزوا بوغص زرطرب

 نوشروق یرلهق . رولوا تربح نهدر, تشکنا بوروک ینسهناراکتراهم
 یموف هلق هد كنو ردکلام هنوزوم ٌءرانم رب هلزا ییهقطر بولوا ولوت روا

 یرلدحسم « ۸۸۳ هحاص ناش هل عفر »و : ردوش ىج رات ی هدنرزوا

 هدر زوقط . ردروهشم ( یسهسردم اشاب هح راص ) ندنراهسردم .ردقوج

 هدربک عماج یه ۰ ردراو یرلارقلاراد رونوقوا هعس تاآرقو مظعنأ #۳
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 زوسفآ : ردرانو هدیراقاجنتس « ردراو ینما رتفد « یرادرتفد راع

 « هلفص « اغيب هرق «یلیا هجوف « یللیدم « یجب هنیا ۰ سودر « یبا یلراق
 . ردهدهم « هشقل « زقاص « یرلقاحتس نالوا طض هلبا هناملاس ۰۰۰ هرتسم

 رام (۱۲۲ )۰ تماعز ( ٩ ) هدنساول بولوا یتحت اشاب یرهش یلوساک
 یالا . یدلوا هدایز اهد رام هدنملق ارد هدرصعو ادخ دج . ردراو

 راراب هیراولبج هدازغ نيح « ردراو یسیشابزوب « یسیشاپ یرچ ۰ یسکپ
 . راراشوق هرس ارو و هلا اشاب نادوف یرکسع ررو pA رادمان و

 . ردنوناق یسهمشا هرفس هلیرکسع هج ددع كم ید كناشاپ نادوق

 نوا هنس رم هرلیضاف ندنسارف بولوا اضف فرش هلي هاب هجا زوب چوا
 شورغ كم شمت تلادع هجورپ هنس رم هاشاب نادومق اما « رولوا ها

 ا د داوم ااو راک رش : رولوا
 « یفارشالابیقن « یمالسالاخبش كرش ۰.۰ ردقوج راربزو نادوق شلآ

 « راو یرپ ادختک هاسو رادرس « یشواح یرحکب ۰ یارشاو ناسعا

 «یسشاب رامعم « یساغا بستح ۰ ردمازتلا ههخآ كلوب شم هشما یو موك

 یمافا كولب رب نوا «یرادزد هعلق « ردراو یسشابوص ررش « یسر نام
 یتح . راو یرلخیش كفانصاره . راردبا تمدخ ههناسرت یسعبج هکراو

 . رارالاط هنید ارد هرب جالوق شّملآ یللا هکردراو یراجیغلاد یلهفولع
 یبا مور كنلحاس مور ییهتعلق و - ۰ یلوسلک ةعلق نمزو لاکا

 هدیشارت كنس .هالوط ندسدسم لکش مقاو هدنرزوا هتشبرب یلاق هدنفرط
 کیا كيب هلق ددعشع «ردهعلق رب زسهلاوحو شاب رمضاح ۰ شملپا هلبا
 کسا « ردقدنخ براص ندابق همسک قدنخ . راو یراندب نادند ددع زو

 ب ردقوت یوص هدنجما قدنخ الاح . شعا رنالود ابرد ندنجا هدنامز

 اعقاو ۰ لکد عولعم یعرج رادام اراد ء راو یسوق ریمدر هدنفرط یوذج
 . ردهعلقرب ناتمو یرق هدلاحره هدهسلکد راصح لویو یک كينالسو هفک

 تیمهرک سها زمسعاب < یااقوفو یا ددع زو جوا ی نورد

 یجهبجو یثاب یجموط « یمادختک ۰ یرادزد . ردراو یرلوا تارفن ولوتروا



 ۳ ۱ ۵ یوسلک هعلق

DIE IE DIE DIE NIE HYDE YI DUDE HIE DDE N ۹ DIE NIE DIE اذان 

 . كدلکهنسهبصق ( سودیام ) هدلامش بناح بودک ندهرق هلا اغا دمحا
 کاخ بولوا هدابرد بلو € یلوسلک .  یسەصق سودنام

 تاق تاق یلوتروا تسسهرک عم زو زکس هدایرد تا روت ا وبص

 یزوک كناسنا ندنسهعشعش هکردراو یرلوا اراصن هلبوا ؛ ردرلبلاع یارس

 داتسا کلو ندیا اب یراوا لوبناتسا یار هصقو ارز . سشاماق
 هدمور < یرکلود شود دراناد «راردتک اس هدارو بیاوا

 راو یرلاسلک . ردقو هسمک مالسا یربع ندنکاح e ردروشم

 هبصق ۰ ردرومش» ارش سودام هدفرط یه بولوا ق قوج تیا یراغاب
 روا یرانوا ضاس و قىقر < یرانمرکد لب هدنحراخ "

 ا زال س ندنآ بودا یلاع تح هحیک رب هداروب

 یرابا هدندارو ردسوک تماعز یلااعر رومعم « كدلک هنسهرق ( یلناوق)

 . كدلك هنسهعلق ( ییوساک) كردک

 سوقیلیف هدو هسجنلوق كنیراخروم نانو - . یسهماق یلوبیلک
 یدآ هور نامزواو شمرک هللا هلرللارق راس هرک هڪ . ردشٌما انب لارق

 حنف اشا ناماس یزاغ هدنخ رات ۷۸۵ هدعب . یدا ( زاغرپ سوتباف)

 هرزوا قلوا طلع ند « لو یلک» ینمسا كنو یحاص هدم ..ردشمهلبا

 دوزرپ رمهش رب روهشم هلیما ( یلوبیلک ) هدسان هاوفا .ردشعا لوق
 ندهسورپ ۰ ردراشعد ( محرلانجرلا هللا مب ) : هختقف خراب بولوا

 هداروب راکدنوادخ یزاغ بولوا ینا تخت رهش وب هدیلیا مور هرکوص

 مهدلاو كویب « ردشمر.دسک کس وید ( یلوبیلکی ف برض هرصن نع كب دارم )
 ها رقح . یدرالقاص « یدراو یمه یللا قرق مرد عید هدهموح سم

 هلرلاشاپ نادومق ندنملق ابرد ینییوییلکو, یزاغ ناخ ناملس هدمب . مدروک هرک
 « ردبتخن هلرلاشاب نادوق هرزوا نوناقوا الاح یدتا ر رحم هرزوا قلوا یناابا

 هرزوا ناخ ناملس نوناق ء ردراو یراهناسرت هغردق . یرابلاع یاربس هداروب

 رب نوا هل هدتلاا ردها (۸۸۵۰۰۰) ینواه صاخ كناشاب نادومق
 «یسادنتک رتفد كتابا « رونلوا طض هلبا هنایلاس حوا هکردراو قاحنس
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 یسهناخهج عی . ردراو هدراصح نورد یخد پوط قرق .ردیوط یا

 بحاصم هراناخ عار دمت ناطلسو ميهاربا « دارم بولوا ات تفت

 شئلوا سيح هدهعلقو هایراضحا رزو ولوروک یزسلد ناشوط نالوا

 ۰۰۰۰ یدروب هلکب تبون حالسرپ یک تارفن ہرا .یدبا

 زکس « یدب هدنفرط لاش كنهماق  یشوراو كنبراصح یا موروب
 زو ردرهناخ رومعم یلوتروا تیمهرک یناقوف . یناتحت هلح یرادقم زوب
 ۰ یرادرس یرحیکب ردنک اس هدنو یضاق بولوا اضق هلیسهاب ها یللا

 بوخ ردق لوا راو یاس زب ۰ ردقو یراکاح یک یرب ادختک اس

 ا اا لارو ها لاا ىلخ . كدا كلو
 .ردراو یرلنابص بتکم ملعتلاراد ددع چوا « ردغراف ندیش یه بولوا

 . ردقوج یمهحفو غاب هدنفارطا

 قوذ هدلګ مان ( یورو كل لبک ) بولاق هلا ناراو تسود ندارو

 هبافصو قوذ هدنسهحاب اشاپ هلایب هلبا ناراب هل هنب حابصلایلع بودا افصو
 . یدک ندزعاب هرزوا كمتک هراکشو دبص ءراغاط راقواب هاشداب نکیا شلاط

 یه هکردمرا غاب رب شلدیا حرط هدامتربع زرط بیرغو بیج رب هیتابوب
 یراهراوفو لبس ناورداش .ضوح «یرلهروصقم هددنسب هنوکررب كنتمس
 غاب كنهنوق هکاقح ۰ زامهنلوا فیصوت هلبا لق هدهنو فیرعت هليا لید هن
 : ردح رات كن همشح یهدارو .ردر رزرو ناشن-ندنمرا

 كن آ مد لوا نخ رات یدد یسدق فتاه

 هنح ور ابع لآ  یلالز م هديا شون
 هنس ۷

 اضتقا نمالاق ندتحابس قهسزاب هرزوا یعقوام یتسابرلد فاصوا كن هحابوب

 بابرا نوفدم هداروا بولک هسراصح یلیا مور ناراب هله ندارو . ردنا

 ,یدنفا دم هداز یح زاب : ( اب ید-ءع تراز ) قدشوق هنسرلت راز كناف رع

 ۰ ( یدقا یلع خمشاا تراز ) . ردن دنساماخ

 یلغوا زانغ یخو ربقح بودک هب یل وساک هلبا هد رادشاب .ږاکنخهدانثا وا



 نيج رب نرحبلادیلک ةعلق فاصوا 1۳“
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 هلا راقالوا هاشداپ ولتداعس هن رلهعاق هرتاسو هروم هراپ یتلا یعرکی نانو
 تع نع هفرط لوا ی-امتود كدنو ارز . زکسدا هظفاح یزکرلهملق »
 ةدرادشاب هاشداب ولتداعس هرکوص . یدردنوک رارخ دکوم ود « ردشما

 هلمرامادخ و ردت | ید ریقح < یدک ةد لوک قر هلوا راوس هنو اه

 یلغوا زاغ روشحالس هنسهغردق یلغوا كب ماسح هرکوص بودک ندهرق
 بناح لم زوتوا لماک هدماا قفاوم نواه یاغود بوش هلا اغا دما

 . كدنک هنسهعلق ( نجر ) كرهرک هلامش

 ید هدارو هدنحشرات ( ۸٥٩ ) - ۰ نحرب نب رحیبلادءاک هعلق فاصوا

 هردرلشعد ( نیحر ) هنمسا بودبا اس هعلق کیا ناخ دم ناطلس حتفل ایا

 هرزوا بولسا و بودبا عیسوت یرلارو ید هرکوص ندنخنف كلوبناتسا
 هتیراازغ سودورو هطلام تاذلاب ناخ ناملس هرکوص ۰ یدتیا رومعم

 . یدلبا رومعم هدایز اهد یارو هلیتمینغ یحتف سودور بودک
 هدننلاا اشاب نادومق هدنک اخ یبا مور - یفرط یبا مور ء زاغوب مومع

 ..رداضق فیرش هلبسهاب ها ( ۱۵۰ ) بولوا هدنمکح یناحنس یلوسلکو

 هدایرد بل یسهعلق راو یرلاغا كولبو ینارفن هعلق بولوا رادزد کاح لصا
 ندنسهسک ۱۰ ردراوتسا راصح رب مکحتسو یوق انب متر ۰ لکشلاعبم

 رطان هنفرط قرشم بولوا راغاب ایارس یرارزوا ۰ ردراغاط یب ونج بناج
 یوتروا تارک هدرا نورد . ردراو یرلوف رەد لزوک تاق يا

 راس « راو یرلهناخهبج « یرارابنا یادعب « ییماح راکنخ ددعرب « روا

 نوتم لدراب .كحتفلاوبا هدارد بل .. ردقو ماخو ناخ « رازاب « یثراح

 « ثاا دارم « ینا میلس « ناملس . راو راپوط ییدربتک ندنراهملق نورقو

 ولتداعس یتح . رکد هماق ررب یربیه هکراو یرلپوط اشاپ هلایپ اشاپ ساب
 یسنامداش بوط ندنراهعاق فرط ییا نکربلک هليا نوباه هدرادشاب راکنخ

 ییا موروب نکریلستآ .یدلیتآ رلپوط همریدکس ددع زوب یکیا بولوا
 بارخ رلوا ضمب ندنسهلزاز بوللهراپ ینوط هقباش لویب رب كنسهعلق

 شقا هع نارد بلا: قدا نیک وتو:
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 هها ترا هفاضادم . ردرصاق ناسل هدنفصو هکردشما همظع تفایضرب

 رب «تآ نالیک ییز رهوجرب « مالغ سر نوا . هسک نوا یمارک شید

 مایا قفاوم اپوب هداشناوب . یدکچ شکشیپ تآ ردنکلب یللوچ ابید سأر
 نشد هراپ نوا ندنتلآ یسهطا زورعا لاحرد نکر دیک یسهقاش رصمرپ ها
 لاایف . رارولک بوجآ نکلب هلمح بوکود یراقاریاب هسروا یرلنوبل اف
 هرزوا هطا هجزو هدهشاش نکربلک ههمروا هرزوا هاش هسروا *هسروا رانوا

 ا یا نا فاع نوخآ نادا .توروح نمود
 و رای اشود مز مرب » بولوا دولا بضغ
 اشاپ یناعصم یلغوا لورام هرجا نیعلاةفرط هخد « .رلنوسراتروق ینهقاش
 ءاشاب ىلع هسوک یلزو یرک ۱«اشاب رداقلادىع «اشاب دوم هداز اشاب یم

 هراب نوا راو یلغوا ماسح . كب قارود «اشاب نسح یلغوا لو رام
 دعر هللا یدننقآ بود هسجابر هتناوآ رمد هبلاص رلهغرداق هللاب هسروف
 . كجهشیتب هتسیدنکی سگ نمشد هراب چوا هاش : رایدتک قرهیقاش راو
 یرابه نمشد ات هدیریاو یرک بولوا درس ماا هدانئاوا . رابدشتب نکا

 نمشد هراب چوا بودا هتناوآ نمرابم هراپ نوا ناه ۰ رایدلاق لاحم

 در رک ج ایدرتک هیهافداروضخ درهمرو نامز ناما هسک
 .یدل وا ناسحناهحال رومسرب هاشا یلع هسوک بوليرو هرخاه.تملخ ررب

 هدنایل هدیرایک بونولوا نامرف یسملنوق هکروک هدكنبرلریسا كنرفوب
 هنکوا هطآ هجزوب ندنرانورد غاط یسک نمشد هش . یدادبا ظفح
 یکرات | بوط دا هد یسهعلقهطآ هحزو .رابدت وط هبوط یی«یلق بوراو

 راه توابا تباصا ا هورطب و نالبتا ندتسهملق شان دا كلم
 هبیهاشداپ روضح كرهلیدا ربسا نمشد ددع زو چوا « یدلوا قغ هداروا

 «راروانشو هغردق هراپ نوا ید هنمراقبج ینوبلاق نالوا قرغو یدابربتک
 بوروک یخاباو روب رادرکدب نمشد نامه » ۰ یداردنوک یراجبفل اط یکیموس

 نورو راش قا ود « ىد 5رط ىل راحو باخ قرهحآ یرانکلپ

 هدنلحاس یلبا مور نوت ندارو هتشا . یدرو رخ هتفرفر ناک ندنف رط



 ۳۱۹۱ هسنافاخ هعلق فاصوا

 درب یراناوطو غز « یزات ددع شعلا یخد ریقح هدکدید « هليا مست

 میس رلغز « هلیرالوچ فابرزو بیش ابید رایزات بوریو هنیرللا كمدآ
 یرلهونکو یناجو یفوکسا مریم همریص رانیهاش « هلیراریچنز الطمو هدالق
 ۰ مدّسا نام رس ریقح هدکدلریتک هب یهاشداب روح هلب ران و دلا ر رحو

 هربقح كردبا طخ تیاف بودا رظن هلبا ناعما هفولخمیه تباصا اراد هاشداب

 شور رشب هرلنروتک یراناغوطو هنسح ٌهکس ددع زوب ۰ هرخاف تعلخ رب
 . لدلک ههمخ قرهقبح هرشط « یدسا ناسحا

 یهدیلبا مور یثراق ندهیناطلس هعلق یهدیلوطانا هاشداب ترضح هدعر

 نوباه ؛درادشابو اشاپ ىلع هسوک ارد نادوق بودبا وزرا كمي هرلهعلق

 .قدالشاب هیاشام یرلهعلق یهدارو هدزب . یدلبا روح هدلیمرب هلا
 هار كنولورپ وک مظعا ریزو ید هملقوب ب, هبنافاخ هملق فاصوا

 هنا اددج هللام انغ كمرار ناخ دمحم ناطلس هدرا (۱۰۸ )

 هسروف نواه یاغودهلح هدقدراو هارو هاشدایولتداعس « یداشملنالشاب

 وانو رامعم قوج رو یراولهجو یمامعز تلابا كباشاب نادونقو یرانزیاب
 بولوا یرامات مامها هتساشنا هللا دهحو دج بولوا عما اعر ردق كس نوا

 بوبوق یراپوط میظع ادتبا هرزوا ابق نیلاب هدایرد بل . یدرارپشیااج
 كرهلبرو شتآ هرلپوط عج نکریلک هلبا هدرادشاب هباروب هاشداپ ولتداعس
 هجزوب هکس « هکس هدایرد یور یړلهللوک كيوط یهو یدلدبا ینامداش نالعا

 هرزوا اق نیعاب شمررو یکوک هزکدقآ هعاقوب اریز . رایدتک بیرق هبهطآ
 رم ینماعا هللا ۰ ردهدکلدا اس هدر نانلوت هرزوا راغاط یسهسکا

 هرق كنهعلق . راششارب_ساما هنعماح راکنخر هدراصح نورد ادتا . هدیا

 نمهدیا تأرج هغقاب یغاشا مدآ هکراشمزاق قدنخ قیعو ینیارب هنبناج
 رادام ارت اد . ردیانا قابا قرق هکردراود نللاق تاق کیا یراراوود فرطو

 ریمد العا بولوا هدنل امش كنهعلق یئامل . ردعدآ زو چوا كسب یعرج

 تخادنا ركل هداروب هللا هغردق هراب ناکس نوباه یاشودو راتوط
 اشاب نادوق نوکیبدلک كهاشداپ .یدراراناب بونیغیص هرزواتیهافر بولوا
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 زدراو راپوط دما رس هدهدهلق ییدریدتا انب كناشاب دمحا كلم « ركود «

 ردراو یخد شام د لب هدفرطو .

 یسلاها < 2 رک ریغص ددع زوقط نوا هدنثوراو

 نامل یلوبت ی امل راو یرلهطوا راکبو ناخ هدشرق نام . ردمور اژثک |

 ات اكو نان يک هورطب ةرا سما يولوا
 ۱۱ هر تر ریزه ام كالا هخزو

 هعلق . ردبا هظفاسح یرکسع كس ییا هیراع بابراو از بولک یرلکب
 یسر نالو ینارش هعلق  یسشاب رتهم ۰ شواح « یسادختک ۰ یرادزد

 هلا بناک « یشواح شاب و یماغآ یرحیکب هطوارپ ندنفرط هناتسآ . ردراو

 یرابشاب هطواو یراهحایروح یلاع هاکردو یحنوط هطوا ر « جهج هطوا

 یاضف هلبسهاب هلا ىللا زو ند_قرط تعرش « روروط هدامآ را یه

 . ردراو یرادجاب « یستح « یر ادختک اس « ردیلاع

 نوک یسهتریا هرکوص ندکدتیا اشامو ریس هجوبارب ینهطآ هجزوب وب
 صا قرهشولو هلربقح بولک ندراکشو دبص اشا رر بارس طفاح

 . یدلیا تارق بولآ ییرابوتکم یشاب رقاج هداز دالوبناجو ینیهاشداپ
 نوا نالوب هدنسودنک بود « ردکمهاشداب ما » هحنلوا مولعم یعوهفم

 هریزحو یدرب و یرانافوط ددع یدب « یرلرغز علعم بلک نوا ییزات

 شب نوا ۰ یزات یعرکی هلم نداعزو ندنراکب یالآ نالوا هدنسهظفاحم
 نابالاب « شونغزو نیهاش ددعشب هلرارغز یحارآ و رانوص .هلوط « شالوط

 هع رامادخ و ام لعن هسک ر هرقح كردنا ر رح رابوتکم بولو ناغوطو

 یزاتو ناغوط هلح یوک یسهتربا . یدرو هقوح ررو شوغ رزو

 ۍ رکی هدنشاب هلکسا « قدشالعادو هلبا اشاب بور و هرات بابرا یرلغزو

 . .بوک هنک اخ یغناط زاق هدفرط وشراق هرجا نیملاةفرط هلباهتقرف قاروطوا

 هداروا . كدلک هب ( هناطلس هعلق ) هدرصع تفو قرهلوا راوس تمنا

 « ناغوط هلسوتکم اشاب دم بارهش بوراو هبهداز دالاوبناج یشاب یرقاح

 . ههاشداپ راو » بوریداس هیولورپوک یندوا « مدلیا میاست یرلرغز و یزات
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 كرایلناتع تیام هدهمشمک هنلا هلرایلزیونج هنب هرکوص «ردراشمقیچ
 اشاپ ناعنک یراص هدراصح زاغوب هرکوص . ردشلوا مار هنریخست ٌةضق

 نرزمو رومعم ینسهملق بودبا البتسا یناروب رایلکیدنو نکیا اپ نادوق
 ثسنوا هنجماو رلیدلبا رومعم هرزوا ماکحتسا غرب یه كردنا ربطت هدیاملو

 نریو هنیراپدنک هلباناما یهعلق كزدبا طبض هرزوا تکلم بوب وق طاطلوص
 هجا هزاآ نالوا فاع یا یر , یر سی یا

 ندجبلق یسهلج هدنرلکدلک هتلودرد رانوب  یدردنوک هبهناتسآ هارایک یناشاب
 هراصح زاغوب ندزکد نوباه یامتود «ندهرق اشاب دم اور رک بولپریک ۰

 هب هطآ هجزوب یدکی كس جوا هلبراناب ورمشمو تالوک ام هدهجیک رب بوراو

 دادما ید یدک ندرس كس چوا ندنفرط یغناط زاق هرص یدرآ بوکود

 هاوخ بودا مظع كنج هحک مالسا رکسع هرزوا یر یر ۰ یدردنوک

 . رابدربدلوک یعومع كردبا حتف ییهطا نوتبو یهعلق هاوخان

 نکل» زدلیم نیما رج رادام اراد -ب . یلاکبشا تاو

 غاط هلح ردسرف هنبناج یعاط زاق هدیلوطانا بولوا عقاو هالوط هبهلق
 یضاق یتح . زالوا یلثم هدفرطرب چیه هکرولوا یوزوا تکسم هدنراغابو

 هدهدرلارو موزوا كسم هنوک ید نالوا هدنرلغاب یدنفا یحض رکسع

 روش

 نااع قرط یلوطانا « هدنسفرش بناح كنهربزج مس . هملق لاکشا

 ,هتسارآ هليا رلهلق لئاحهنیربیر برید .كسریدو لکشلاعیسم هرزوا ایقرب

 . ردانعرو هتسارا هعلقر انب شاط یدادش بولوا هتسارم هلا راندب نادندو

 همس هدنفارطا + لام الام هبا یالآ حالس یرلارآ وق « یورب و نوردنا

 هعا هدراصح نورد . ردندددح و تاق ییا یسوق .راو یراقدنخ قیمت

 یرلهنغ نذمو ماما . ادختتک ۰ یرادزد « راو یرلهناخ یلوتروا تسهرک

 اراک راو ماج زاکنخ رب یرالووص « یرارابنا « یسهاخهج .ردرومعم
 یترلهطا كشا ات بولوا هناهاش تباغ یرلروط . ردعدا كس یعرح رادام
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 راب وط همریدکس ندراهباطوب .یدراو یراپوط زی لاب بیپ« هرزوا رلهیاط
 دم یلوریوک نامه ندنکیدهمشتب هفرط ریوا ندفرطرب رلهالوک بولت آ

 هراز يص كنابرد هتوا لیمرب ندنلع انو بودا تم ندلد نورد اشاب

 کت لناهعو یرل هس روف ات ود عیه یرهعردف كوروح هناد نوا

 هحنراو هارد لیمرپ ندنکوا هعلق کات تبوربتاب هارد یرهربدلوط شاط ینا

 هتسوا نوک لوا ا ردنکسا دسر بودر داوط یک نورو هدهتفهرب

 ولتداعس . یدک هفرط یشراق رهلاوک هدقدریدنرآ بوبوق راپوط زیب لا مظع
 بونل وا ترشا هحذلبا نامرف یتساملساب یحر كردنم رب هداروا هاتشداب

 قحا . یدا قو "یشرپ ندنتارامع هلغلوا ماعان هعلق .یدلمنالشاب هکملن هلشیا

 رادام اراد یدبا هدالوا انعر هعلقرت همقح ندهشناس یدادش لکشلا عد سم

 ترشابم هنعماج راکنخرب هدراصح نورد . یدیا ےدآ زوب كيب یرج
 دیص هجیهاک بودیا مات یعس هماعا ینهعلقوب هاشداپ ولتداعس . یدرلشما

 یاب یجرفاح بولآ یربخ ناغوطو غز «یزات چاقرب < یدردک هراکشو

 دم بارهس یظفاخهطا هحزوم هلنا یهاشداب نامرف یربقح « هداز دالوبناح
 1 یدردنوک هباشاب

 وعد جون وع

 زمک دتیک هب هطا هج زو لدهس اطاس هعاق

 هدنسهباقم ادا بودیک هبوتج بناح لا ارد بل تعاس نوا الوا
 یرلادا كشا هسبا راشاق قرهقارب یرلتآ هدهلکسا یهدنرابق یغاط زاقو
 هحزوب كردکح انعو څر كس بودا روبع هدلیم نوا هلبا هدراو ندنرلارآ

 . ... كدلک هب هطا

 یسناب كلبا كلوب هدنراحشرات مور --. یسهعلق هجامام ابو هطآ هجزوب

 هژرایل زیونج هدعب . رولی تسوک هرزوا قلوا لارق نداق مان هجامام یزق افدیق
 هدهاروب نویوما رکسع ناک هحتف یلوبناتسا هداشاو بور یک هللا



 اے و سی

 ۳۰۷ هنناطلس ٌهعلق لاکشا

 DESE NIE DEDE HIE DIE NSIC DIE DEDE DDE BIE DIE DDE اقا NIKE DDE BIE NIE IK BOE نوک وب هاو

 ناطلس هدنخرات ۱۰۸ - . هنناطلس دابآ ون علف دفس رحم دس قفاصوا

 لذ یللام هلل ا هلا هند تسو تربغ یسهةفشم هدلاو كعبار دمع

 قآ یساروب : هکوش یبس . یدریدتبا ترشابم هنسانب هملقرب هدلعوب بودیا
 كراهماق بولک هلیرابک نمسشد هیرجا ندنوب . ردیزغآ كنیزاغوب زکد
 ندلویناتساو راتاب اورپ یو كاب ی قرهلوا زادنا رکل ددنرارب مرا پوط

 . یدردبا بولغم كرهلک هبهقاب . هقاب بوروشود هزوا یدنفا هدکدلک اغود

 یهعاقوب ناطلسهدلاو رخا « یدلوا مزنم ضاعت ود قرهلوا هلو هرک هم

 بویمهریک یرجنا ندهملق رافک یخدرب هلفعوق رلپوط مظع بوریدتیا انب
 2 یوا ردک هراتالو هرج ییدهتیا هدزکد قآ هدیماغنود لاک
 هلخلوا ناطاس هدلاو یسناب بولوا انب هلبا ماهاا هیناطلس هعلقو هکاقح

 ییا مور هزوا قاوا هرظن ههبناطاسو . ردشعد ( هبناطلس ) هدهتمسا

 یوق هلق ر لاین رد سادس قد عبار ناخ دم ناطاس هدنفرط

 ندارد ۰ راکنح ولتداعس هدانئاو . ردشمند ( هبناقاخ ) هنمسا بودا دابنپ
 رلهمرب دکس هک ی دن | رابوط ردق لوا هبناقاخو هبناطلس نکر لک هلبا هدرادشاب
 یوطانا راکنخ ولتداعس . یدردک بوک ندنلوص « ندنغاص كتهدرادشاب

 انب هليا عورش هيا دام یدابآ ون هملق بودا تکم هدنسهدرارس هدنفرط

 یاب یجحشوط ۰ یدتیا ناسحا رومس تملخ رب هاشاپ دا تویکنع ینیما
 تعلخ ددع قرق هراهفلاق و داتسا ان یربغ « هاغا رامعم ۰ «یلا ىلع

 شہ ساشلا"الم لع هک كدروک ین آ . یدادبا كلش بولیریدک راهرخاف

 هجزوب هدارآ وا . روید یک ندنتلآ هطا هجزوب یلارنج كيدنو هلبا نویلاق
 باده هریزو یلوریوکو ههاشداپ ولتدامس نداشاب دم بارمس یظفاحم هطآ
 . یدلک

 لاصموفو هدنجا زاغو یلفوروو هدایرد بل. هرناطلس هعلق لاکشا

 بصنم هزکد قآ هدنید هصلق ردنا نابرج رهن ندنفرط رب بولوا هدرب

 انب زونه یرللویوص هجییلزیک هلغلوا هدنرانک رهنوب یجربرب كنهعلق . رولوا
 میظع هدایرد بل قجنآ بولوا مامان ناجم ید هعلق . یدبا هدافلوا
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 هاکهدحس » : یحرات یهدنرزوا وق : ( عماح یی ) هدا یشراج هنب

 اشاپ متسر ) هدنجما یشراج ( ۱۰6۵ هنس) ماع یدلوا نینمومو نیملسم
 ست ددع چ وا «راو هدیدحاسم .ردعماح راس شوخوحرفم : ( یماح

 «( یعاجماف ) ندنرامامج .ردراو یراماحو ناخ .ینایبص کم دد ید

 ددع زو ا هدنسو- شراح ء رلردانش ورو اوه شوخ ( یمامح مسر)

 داژاپو وشراح نیز بولوا دوجوم فرح لها عیج « راو یراناکد
 ناخ دما ناطلس ندنرلهمشج . ردیراثآ حتفاوما یسی رکا هکردیناطلس

 : یحرات كنسهمشج

 تایح بآ ةمشچ یراجأم ینرات یدید مهاربا شیورد
 هنس ۵

 یرامدآ را راو یرللزوک اغا ندنفیدلوا فطل تما یماوهو بآ

 ندنناحود# « ردقوج یرلهحفو غاب . ردرانام هجوقو هدنمیع یدنول رازج

 «یرتفوک « یبامالوب « یسوشروط موزوا « یئاث. « یسهریش یلتاط . یعوزوا
 . ردرومشم یزمکب یفیدصاب

 نادویق بویملپریدلوا هدهسیدلک ییاساپ نسح رفن زو ییا هدرپشوب
 ءدرادشاب نداروب ید هاشداپ ولتداعس . یدن رق هکروک كرهلدیا ماست هیاشاپ

 هارلوشراقرلنا .یدبا هدهعا اشاع یرلراصح زاغوب یعاشا بولوا راوس هنویامج

 هقلاشو زیب لاب هراپ زوب کیا ندنرلهعاق یلوطااو ییا مور بودیک هتساشاع
 هرزوا ارد بولوا ردق هسق هللوک ره هلة ظعلا هکیدلتآ رلیوط هشارب

 یلشماق . هنسهحناب اشاپ هلو هتنوروب (زیک) ات کس هکس .رکس یک كلکک
 هیهرق « یدراچوا كلردبا مطالت بوچآ یک یقدنخ هطلغ یایرد هنوروب
 هرجا ارد رلهلک هداضمب « یدردنا نالات ۰ نالآ یراغابو یرلغاط بوقرج

 بیرغ هدوب ؛ یدردیا لصاح ادصرب بیم بولک تسار هني رلرب یرب
 - یدیا شاعر تو

 زوقط هونج بناح ندهرف بودبا ندنفرط یلوطانا یریس ید رازب
 . قدراو ه ( هیناطلس ٌهلعف ) كرهربک تعاس



 یثوراو یوطانا ۳۰
KDE NDE DIK DE نا KDE DDE هک( BD DIE DDE NDE DDE DIE NEDE NIE NIE WIE NAE 

 یرب هدنسهنروا ابردات .بوتآ نوط هنسرارب یرب ند-ءلق کیا » - . راکنخ

 رضاح راپوط نیع هدهد فرط رکم هدنراکدید « راوسردشوقوط هشیرپ
 ؟ردک بوقا قیاق ۰ رایدریو یوق قیاق كجوکرب هلبا یدنقآ ادتبا « شعا

 ؛ یدلوا نارب هاوه یشخیه كغساق هسرابدروا هڪ ندنناح یلوطاا یرب

 یحنحوا بوباللاض همرقم فلا تاور یشراق یشا یم وط ندبلوطانا ندا
 ییا . ادخ تمظع هحدیا ۳ هد ی هدنشراق هدو هبوط رر هدشناللاص

 زا هدنفیلکت هل بواک تسار هنیرارب یرپ هدنسهنروا ارد یسهلوک كي وط
 همرقم هلبوب یځد هپ وط رب اما . رلیدابغاط هن ایسآ چ وا هدیسکیا نداعثاف

 . یدنآ راشاط ردق یسهق ماج ید یسکیا « رایدشا شتآ هلتراشا

 « یدرویلیغاط هفارطا یک زوط بولوا هراپ كس هدنزو ارد شاط رره

 ر جاتح LL هکیدنلوا رنه یارحا هل وا هصالخ

 هدکدید « رانو سبا ییلنش بوط ید « زبت » راکنخ یتح « ردرنه رب ریس

 پوطوب یدمش -- ۰ بوریغاج ییشاب یوط هنیروضح راکنخ یلورپوک
 ۰ ماطلس هللاو -- یخدوا رم هسد ؟یدتک دوراب ردقهن هدن رلقلن امداش

 چوا « مراکنخ --. یلورپوک هجوق هدکدید « یدتیک دوراب راطنق زوب چوا

 زمسه ظح دوراب راطنق زوب یتا هلح بودنک ندهعلق یشراق راطنق زون

 شب نوجا كيلنش . ريليتا نوا نشد ۰ ردپالافقووب ؛ یدک نوجا
 توز دتا تغارف ندنامداش یراکنخ ود « ردا تیافک پوط یتلا

 تعلخ هباغا ترد یعرثی لصاماو هرلادختکو هرایشاب یجوط « ءرارادزد

 ناسحا یمور یک هنتارش هعلق هدنراسو نع ۰. یدلربدک رلءرخاف

 . رایدلوا دنمهصح رار یاب یسهلمح بوئلوا

 ر, عساوو زود لايم هنسبلاش برخ كنهملق .  یشوراو یلوطانا

 یاقوفو یناتحت یلوتروا تیمهریک ۰ رومعم تیاغ ۰ یلهجابو یلغاب هدارح
 «ردلکد قیض هدیرالوب بولوا عساو ندنرلرب یرب هکردراوا ددع كيب ییا

 : ( یماج اف ناطلس یلمکم كا كنيراعماج ۰ ردراو یراهارهش كلب
 . رد لتناحورو كلام ههرشک تعامح هلغلوا هدنحا وشراح بولوا یینوشروف



 ۱ یس همانتحایس یلجایوا ۳۰
 زایی DIE )یک )یک NYSE DDE )یک )یک NEDE NIE )بیو

 ليم یعرکب هدنزاغوب زکد قا وب ۰ یدراران | هللوک ربمد هقوا رشللا بولوا
 یزلپوع ناخ دیزیاب . یدرلنمریدکوس نالوق بوریدجوا شوق ندرب دبعب
 8 رات | هلل وک شاط ردف یسهف ماح لوح وک هکردراب وط هاش هراب نوا ید

 یلداف رمد رار هر هدنراود هګ راصح تاقرب كنهءلق هدایرد بل یسهلم

  راقادنوق هدر, یسمک ۰ هززوا رلهازآ یک رس تفه ردژا « ردهدرلونق

 هک رامادخ رشللا ءرقرق هدا كتر .ریروط شاب رضاح هتسارآ هرزوا

 هرزوا ارد + راروروط موامآ هدنرلا لف زودنزک هحک نق .زاب واو

 یه هجک ره «رازعربع غاص یا بوتا پوطرب هتبلا هک هلیب قینرجرب
 دكردبا دایرف وند « كب هللا ردکی » راناسهکنو نابساب هدنرل«هلق فرط یا

 ۰ رارلکب تبون

 کز وا ماشداب لایا یار هءأو ار داخ ناسرد

 ا بوروق ی رج هدنبرف هلق و لزا امم ءاشداب ولتدامس
 ندنرلهعلف ییا مور یشراقو یاوطاا و ه4مظعلا هحنل وا هداد رارق

 رلپوط ردق لوا ندرلانعر جرو رابوریز هدنلکش ردا كنج هلنرارب یرب

 ء یجا كزاغو بولوا فک هلا هایسدو راب دود ناممآ و نمز هکیدلآ

 با مور یشداق یرل.الوک كنیسهملق یلوطاناوب ۰ یدهلموک موك« موکی شط
 هارد قرەنالراوو یر هن بوقرح هنسلاع هورذات كسراغاط یراصح

 ندملظم بش ایوک نعلق هد تولبعاط هاوه هابس دود هدانئاو . یدرشود

 < یرلورابو جرب عیح كنهملق کیا هجنلوا یهاظ یک راقبج هرونم زور
 هلج بودا نيز هلراقاریابو قاجنس « هریدنالف هلیراملع ۀقش یراندب نادند
 ` اهر هنسادص « لا هللا » هلا یدحم كنالک هرزوا رلندب نادند یارفن هعلق

 شتا هراپ وط مرج ید ار هرم یدرآ ؛ رایدردلو
 ولتداعس هرکوب . قدلاق هدنربح نمهلج بولوا كان هلولو ناهج هحنلیر و



 یسهعلق نی رحبلادیلک ۰ 9»
  DIE DIE DIE HIE DIE DIE DE DIE BIE BIE BSE BIE BSE DIE DS DUSE DISE MSEایل < )ایل نایک ) < <

 ناخ دڅ ناش » هبنایم رات ناصقن هب: رفکل نعهب نىدلل «

 هنس ۸٥٩

 ناداب و رومعم هداز اهد یرلهماق وب هرکوص ندکدتیا حتف یلوبناتسا ما

 ندهرف هدر وات یدردنوک هس رفس هروم ینواه یاغود بودا

 یسهعلق هرتسوم ۰ یسەملق شوودروک هدننغآ یمهریزحب هروم ۱32 .بواق)

 یرلهعلق یلوب اتیا ؛ زوخرآ ۰ شمرت .هشکنم بودیا حتف یرلهعلق ها اهدوب
 ناخ ناملس هلیسهطساو یساشاپ مساق ایرد نادوبق ء و ىزا تک
 مهرتو ریمعت یخو ین راراصح زاغوب وب ناخ ناماس ۰ ردشمریدتیا حتخ

 وش هليا طخ یلج هنسالاب ۀبتع یسویق كننیراصح یلوطاناوب هکردشمریدتبا "
 : ناملس ناطاس رامعا خم رات ؛ ردشلدپا دیق خرا

 هاجو تبابم و نیصح ال عزا اکا دنمدرخ رر یدید

 هنس ۸

 ندربهدو نبلاق کیا رظان هنسهماق یبا مور یروشآ ابرد هنفرط یطاب وقوع
 یعرح رادام ا بولوا ناتم هب اغل 4 اغ هعاقو . رددب دس دس لومعم

 «ردزسقدنخ هلفلوا عقاو هدرررب قا لاو لاصموق هدایرد بل .ردعدا كس

 نورد ۰ ردنابان یک وغوق ضابب بولوا انب یدادش یرلورابو جرب یراهلخ
 ۰ یرارانا یادغو « یسهناخ تارقن یلوتروا تیم هر ددع شع هده علق

 یدنول رازج « یرادزد . ردراو یرانرع یسهناخهسح « ییماح حتفلاو ۲

 . یرلب وط . ردراو یرلبحهبحو یرلبحم وط یزاغ « رارا سلم هدنزرط

 . ردلکد كلام تلودرب چیه هدضرا یور هرلب وط نالوا کا دس وب

 بور یکسا رب هدنحا كم وط ر یتح . ردردوط لاثم ردژا طقف رک

 .بوط یلهبوک .پوط یتاخ : رکید یجویاپ قرهتآ ینجالوقو راشیا
 بئاجح پوط یلامروب « پوط یلشقن ۰ پوط یلورس « پوط نولکوس
 ۰ مدروت وا بوکوح زرد هنجا كن وط یامروو ربّقح . ردندنر اسا فو.

 . یدرتسیا شیراقر اهد هنساعوفوط هنغادوط تسوا كبوط « كمشاب

 شیراق رشللا یراپ وط هراب رمشکیا نوا كناخ ناماس « ینوط اشاپ ساب



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۰۲

UIE XIE DESE۱  

 ینو اه هدرادشاب هليا هغردق هراب شعلا اشاب ىلع هسوک نادوق هباروب

 ندهرق بوس ههدرادشاب راکنخو یدسا ینانامداش بوط یاب بورتک

 هربص زاب ید نواه هدرادشاب « یدلک هسرراصح زاغو كردا وا

 . كدلک هنسهصق ( یسبال ) هد ونج قرقلاق ندارو . یدردک ندارد

 یلریجنا هرزوا راب کس رب دیعب ندایرد بل .  یسهبصق کسپال
 نالوا انب هداروب هتشيا « ررید « پول » هربا رلکروت « یدراو نامروارب

 ر علاش
 ء رداضق قلهغا یللا زو ۰ راو یکاح بولوا هدایرد بل . ردفرحم ندن

 یسنحم « یرادجاب « یسشابوص « یر, ادختک هابس « یرادرس یرچنکی

 ددع زو چوا كم . راو یسااعر ترابع ندیمراو مور ردزآ ینابعا راو

 ؛ یماحر او یرلوا یناقوف احماحو یلوتوا تسەرک ایرثک | « یلهحاب یلغاب

 یسهجفیو غاب هدهسیا زا تباغ یموشراج راو یماج فیثک رب ۰ یرلناخ
 موزوا . ردرومشم یزوراق یکسال هدمحو مور ندشناحودع . ردقوج

 و ف مزه ی: یتامالو : يمزشروط

 پوطرب ندیرد . دک تاق ( زاغروب ) لردیک ها ادد بل نداروب
 تیمهریکز وب یدب ۰ یلهحیغاب « یلغاب « هدننماد رومعم هوک رب دیعب یلزنم
 باده یناناعر . ردرظان هنایرد هل یرلوا « ردیلوا اناعرو یو یلوت روا

 نامرف یددح كنمراهمانفاعم یهدنرللا بوضشوق هنلاقتسا كراکنخ هلا

 (نوروا هحءهرق ) اردک هبونج باع هلا ارد بل هنن ندارو . یدئلوا
 ۰... رده رق رومعم رظان هارد ندنرز وا ریابرب عف سم ۰ لدلک هنس ه رق

 . كادلک هتسهصق و هعلق ( نیرحا ادیلک) مالسادس ءاردک یرلبا نداروب
 ناخ دم ناطاس حتقفلاوبا ادتبا یتهماقوب .  یسهملق نیرحیلادیلک

 هربخذ كجهدک هنیرامور لویناتسا بودا انب لوا ندزمنا حتف یلویناتسا
 . یدمریدتا دادما هلوناتسا یرلبل زکد قآ بوسک ندزاغو و یدادما

 تی ید هدنفرط ییا كنزاف و زکد هرق حتلاوا هرکوص ندنو

 : رات هتساملساب كنهعاقوب . یدتیا نویز نوتب نوتب یمشد بوری دباب



DDE DIE DE DIE DIDE DDE IE BIE DDE KEDE DDE DDK BIE BIE خاک DIE DIE DIDE DIE DIE HYDE RAE جو 

 هدارو « ردرازهلالو رادهاس لاثم نابایخ هدو . كدلک هن | یا رو

 هدتعاس ( ٩ ) قرهقلاف ندارو . ید وا لتف یلاشاب نسح ردق یللا

 ِ . كدلك هنسهصق ( قادراح )

 هنبرفس هنردا ۰ ردیزاغ راکدنوادخ یسناب كلبا .  یسهبصق قادراح

 مور رحم . ردشعد ( قادراح ) هدهنمسا قرهلوا رومعم رلارو نکردنک

 رد نون« نیو رو هدنک امت قلا یاوطاا هفقرانک یو

 هکردهدهفاسم لم یا یرهش یارک هدنفرط لآ مور یشراق + ردهلکسا

 یلهحفیو غاب هرجا هرق عساو رب هدایرد بل یررش . ردناکیار ینرامیه
 بوقعل هجا ) : راو یارح ید نوا ۰ ردیل هاخ مدق زرط ددع كم

 و م ردکلام «هربثک تعامح بولوا یئنوشروفو همظعهف Et یماح

 هحاوخ یرلهلساس هکردندن رردارب ماظع دادجا لرقحو یسناب كعماح

 ناماس هجوق هرف « لس هرفو بوقمی هجا و . ردیمنم هب یوسپ دا
 : ردراشمع هییا مور نیکلبا هليا رالاصو مولط ندننروب یغاط وق هلبا اشاپ

 یتراظن الاح هکردشُما انب یعماح یهدقادراحوب هلیلام ازغ ینیدلآ نداروا
 یهدارو اما « راو هدنرهش قزا هدیماح رب « ردهدمرزوا هلرقح وب
 رامعا هلءاشنا . روروط بولوا مدنم هلکعا تباصاهقعاص هنسهرانم كعماح

 هشادرق هج رایلنایمرک یبس كنسهغد بوقمی هجا هتاری|بحاص . مکجمهدیا
 هجاوب هلغاواقتشم ندردام مر هدهبهاتوک یزاغناخروا « ردسهغد( هجا )

 یهسور, « ردشعد ( هجا ) هدهوقمی ینالوط ندنوب « شمشیما هلا بوةعی
 لو ییاح هدەداروا « شلوا SL بوقعل هجا هڪ دا حتف

 یالا قادراج .هللاهحر راردنرفدم هدنسهحاس كنس راعماج یدنک یهدارواو

 یموشراج . راو یسشابوص « یستح < یرادرس یرحکی « رداضق لها

 ددع رب ؛ یناکد رومعم ردق زو چوا . یناخ ر ةد ناطلس اف هرجا

 . ردیاسح یسهحغبو غاب هدنرافرط قرشو هلبق . راو یماج اوه شوخ
 لنا مور ,یشداق هزنت يار راک هراب زو هغ مالسا رک اسع هدارو
 . یدبا هدهمتک هراصح زاغون یغاشا ید هاثداب ولتدامس هدهمک هاج



 ی.همانتحایس یلحایلوا ۳ ۰ ۰

HSE DIE DIEانا ماد هان  WO SEDE 

 هلا یزاغ لرغطرا ندهنامع دادجا بولوا مانب مان ( افو یاب ) ندنساا
 اا < ید ( اتسولق) سا نکیا هدنلا رامور ۰ ردراشمروا یرلاروب

 )  ) ۷٩٩هلا وزاب توق یناروب ندرامور راکدنوادخ دارم ناطلس هدنحرات

 ....یدشید ( اغيب هرق ) هدهنمساو شما بارخ ینیرارب ضمب اجناج بولآ
 انب متر بعصر, هشوک « هشوک ۰ لکشلا سدسم بولوا هجشارخ یسهعلق الا

 ردهعلق ٠¢ نوناق الاح . ردقو یلارش و یمهناخهبج ۰ یرادزد هلفلوا لبا

 قاجنس یک اح بولوا هدنمکحاشاپ نادوبقو هدنملق ارد هرزوا ناملسناطلس

 زول شب * ردها ( ۳۱۲۰۸۸ ) یصاخ كنکب هیهاشداپ فرط . ردیکب
 راشا هرفس هلیرلول هج ددع ۰ )٩( یتماعز ۰ ) )۱٤هقشاب ۰ یرامع

 «هدنکتا غاط قالار یرهش « راو یسبشاب زوب « یسبشاب یرچ ۰ یسکب یالا

 راک یراوا . ردهصق نیزمو رومعم یلهحاب یلغاب بولوا هدنجما زوا .مساو
 نوشروق یعماح ی هدنجا یشراح « ردولوتروا تیمهریکو ریکراک < میدف

 یناسص تو ددع ی . ردع دق عماح رب كل ام هب هرهنک تعامح یلوتروا «

 شوخ تباغ ( یا یدنفا هداز یسل ) ندنرامامح . راو یرلهکت « لمکم
 فرح لها هفاک  هدنسناطلس قوس < ردانشور مامرب ےدق راک ء اوه

 -ب رع بح لاص تاغ نکل < ردالورو و كروت یسلاما ءرددوحوم

 ناتفخ ندزب یروفکتو هقرج یراباوئا . ردرامدآ یحاص نادناخ . رایدلا

 تروع الصا هدنرازایو یشراح « رارورو رازا ا یرانداق راک

 یحاغا بانع هدنرلهجابو غاب ندنناحودم . ردفیطل تیاغ یساوهو بآ ردقوب

 وص بانع رهش و . ردرومشم تباغ یسویم بانع . ردشع وط یاهج

 ندنرلهاکتراز . زالوا یض زاغو راو قانخ نوا یراقدناللوق

 یایمک ۰ فاّومو فنصم رد رومشم یراز ( هداز یسل ) هدنجراخ رهش
 | شعا تاذر یحاص رک .

 هدلک هنسسهب رق ( یعماج شواج ) كرهربک هبرغ بناج هنب نداروب .
 یلرانچ ) هبرض بناج نداروب ۰ ردییوکن اماسم رومعم یلاخ « یلعماج

 رانا كم مالسا نکسع دلك و هزد ٠ تب قمار ۱۳



te DI IIR ER 

 ۲۹۹ یسهبصق اقوا هعد

 تست سس

 اما ۰ رونلوا لامعتسا هدیشیهو رولوا یهاظ شتا انآ كسروا هلا قاقاح
 .۰ ردواق انوکرب قافآ رومشم « زاعوط كەسقاح هدبودوروق یواق روک ذم

 یهدقارطا هربحو بولوا لصاح رازاس دما رس هدنرارانک كنلوک صامامو

 نوک انوک هرکوص ندکدتا هر بورایوق هدمسوم یرازاسوا انار و ااعر
 ˆ ناربح ناسنا هکراروقوط رلهمهشود « رادعقمو راهداحس ندربصح شقنم

 ۰ رولوا

 هدهتفه هدوک ییهناخ كر مان ( جاغا هلو ) هدسرق لوک صا تاما

 ندنرافرط یتسامرک < «یسەرق < ‹ یرسک ىب اعم « مو بولوا مظع رازاپرب

 . راردبا ارشو عیب مرک امرک بواوا عج ناج كيب یللا «قرق
 تباغ یرللوا . كدلک هنسهصق ( ناوک ) كرهدنک هرغ بناح ندارو

 هاکدیص كلارق مان جیلاخیم یمشا كنرالارق هسورب .شعا رومعم

 رد هللا كننزاغ ناخروا هد ۷۳۵ . شعا نزم رهشرب یهاکح رو

eیلهحفبو یلغاب ۰ عساورب یرهش . راو د ندنفرط یعاحنس  

 یزژنکا قلخ « ردولوتروا تسمهرک یرلوا . ردفطا یساوه بولوا هدرب

 . راو یرناکد رصتخو دبفم . ردیمراو مور یااعر بولوا كورو

 ؛كدلک هبهرد ناتسرانچ مان ( یسورپوک نیجرکوک ) كردک هبرغ هدنداروب

 بناج هنی بوقلاق نداروب « راورسج زوک ترد یمانب ناخ دارم هداروب
 . كدلك هنسهیصق ( اقوتهید ) كردیا راکشو دیص یخد راکنخ .كدتیک هبغ

 مان نابهقود هرکوص ؛ ردیسانب كلارق مان ومد س ۰ یسهبصق اقوت هعد

 .یدک هلا هارابلن امع هد ۷۳۵ . ردرلشعد ( هقوداعد ) هلکعا عیسوت لارق

 لرهش  راو یرب ادخیتک ءاس « یرادرس « یک اح بولوا هدنتلایا یلوطانا
 رومعم بولوا عقاو هدر ر رازنح یا هحخ و یغا ۰ عساو یر هناخ

 راو یایص نک یماخ یا . رداتضف قلها یللا زو . ردقجهصق

 یرازایو یثراح . ردراو هدیم یمراو « كورو بولوا كروت یسلاها

 . كدلک هننیمز ( اغ هرق) كردیک هبرغ تمس ندارو . ردرصتخو دیفم
 نیدلاءالع ناطلس ندا حتف ینیمزو ادتبا .  اغس هر نیمز فاصوا



 اهم تم منا دنا نصف دم

 یسهمانتحایس یلجایلوا ۲۹۸
 اصف اے

 رپشوب ۰ راو یراصح یزاغوب یلوطانا هدیغاشا اهد ۰ یرلهصق ( قادراح )
 . ردشلوا عقاو هدنک اخ یغاحنس یسهرق ییمز كناوه شوخ

 نیدلادم كچوک) ۰ ( قرایز هدد ماسح ) -. یراهاکترایز قن دیا
 دلو هدقح دا نکا اح هدیسهرق تالوو ( دم النم فارع هلکعد

 . ردشلدا نفد هدنساصا نطو هن نکا
 هثلهاشداب ولتداعس هن هرکوص ندکدتبا اشاعو ریس یراهصقو رشو

 یجنروا ) رد هقرش تعاس )٩( بونود هنیرللوق طاب یبا ینیدلوا
 نداروب . راو یعماجر « ردییوک ناملسم رومعم . كدلك هلازنم ( یسهیرق
 رب ۰ كلدلک هن ( یسهرق كب هجشراص ) هدتعاس (۷) كرهريک هقرش بناج هن
 رکسع ینکیدنیک هبناجه كهاشداپ یلتداعس هداروب . ردیبوک ناملسم یلعماج
 كدنود هنل وب راصح زاغوب هبرغ بناج یرک بول | ربخ ندمالسا
 هدیرانک ناو" سانام کادر رک . قدلا لزنم مدنسارح ( سانام) و

 ولوربوک یخد ر « شما ثکم بوزوق ینسنامع هدر ار هاشداب واتداعس
 قرهلوا فرمشم هلبا افصاب نارا هن بودا ثکم هدنسهرناد مظعا ریزو
 یلاشاب نسح هدلزنءره نوکیه هنس اما . كدربو راباوج هنرالاوس زمتحایس
 : . یدبا هدهلربدلوا

 نگر م ربا ع واط ندنراکب سالا ن . یسارحو یلوک سانام

 ناشن ندنایح بآ ینوص «لکد نبرد ردق لوا « راربد ( صاینام ) کوب
 هسفن كاسا نوکانوک . ینلاب نالس « ینلاب انروط « قلاب الآ هدنجما ریو
 سکه هلیوا «ردراو یرادابص هجهقشاب ری ریو لام ه«یربم :رونلوا دیص

 « زاق هربحوب هداتش تقو . نعهدیا دبص قلاب نوجا راک بسک ابو سفنظح

 « شاب لیشب ۰ باخرس « لاق زوب « یناتابهرق . وغوق ۰ ثلا « كدروا
  هجیکره ؛ رولوا لام الام هللا رويطو شوحو عون راسو یشوق اقص ۰ یطرام

 + رولوا كانهزرل یسارح سابام ندنسیدرفاش داق .ندنسادص وغوقو زاق

 انوک رب هدلوکوب هدرب . رلرب ریو عوطقم لام هبیریم هدیرابجوآ كراشوق وب
 قرهوق هسرزوا یشاط قامقج بوراقج ندنجا وص هکر واق لاثم هن



 ۷۹۷ قجندبآ رپشو هعلق لاکشا

 ۱ NDE DE هستم مان ماه هم اف ماش عمان مان مه کم ناف ناف هم نا شف مند منه ماد تم WE NYE NSS داش ما

 « رادزد هلغل وا ناش یراراصح زاغو اما . ردهلکسا ردن ارز « راو یسنحم

 هدابا | هملقوب بوئلوا عفر هدراصح یغاشا راپوط كزانو هناخبج تارف
 . ردقوب هدجابتحا اکو ًاتاذ « یدلاق

 نوا صفت تم هدابرد بل mins قدا رپشو ةعاف ل

 مت ندایرد بل یسهعلقو یرهش اما ۰ راو یرانرخم عاتم یرعو یاد

 یدادش ۰ لکشلا سم هدر یاریاب رب رظان هایرد هدرب عف عرب دیه ِتعاس

 ردق یشاط یسهعلق هسورپ .ردنکد مساو ردق لوا اما « ردانعر هعلقرپ انب

 بغو بی « راو ردق یرلهف ماو هطوار یراتشاط « یماس یساسا

 نورد « ردکحوب رج رادام ااو ردوا پاو روم اش هه
 . رب هلءربخ مشچ نریک ندتقد رظن هلبا ناعما یرلانب یهدراصح

 چوا « مور هل ر ۰ ردرهش ل هاو ع موس قع دا رهش شیاتس

 یناتح ددع كس ییا . ردا تراحت هلقلبحت وا هکردراو یسلاها ینمرا هلع

 یرلوا یلوتروا هليا تیمهربک یزعرق ابارسو مدق زرط ءانب ریکراک یناقوف

 یدب . ردرایلصمو تنس لها یسیلاها بولوا هّعوچ یراعماج ۰ ردراو
 « راو یرانزخم كوس هدنشاب هلکسا ۰ راو یناوخ دخلا ناس تتکم ددع
 « رونلو فانصا یه هدنجا هکراو یرازایو یشراح ۰ یا ددع ییا

 بولوا رامدآ لاسو كروت یتاخ . ردیناکد یجنوا ینوج كیراناکد اما

 لاوچ ىع ملکس كيب یللا قرق هلوبناتسا هلبلا كرانوب هنسرهب ۰ ردراربجشر

 حودم ندنیادغب ناروح كماش یمدنک قیقد هکربلک نوا صاخو ضایب
 لدرا هکرولوا کا صاخو ضاس ندشناحودم . رولوا ذذلو یلزوا

 هربش : یمهمالو . یموشروط موزوا ۰ ردد دل ندنکهآ اویس كنیرابخ

 یرلهجابو غاب « ردباسح یرانمرکد وص هرزوا رهن .ردحود یرتفوکو
 ابو اشا بلح اوڪ هکردفطل ردق لوا یساوهو ڀا . رددسال

 نابغابو یجنامرکد یجنوا . یجیک اب . یعقباق یتاخ ۰ ردناسعتلاةرعم
 دعا لم قرف ةا كغ ديا . ردراتسود بغ تباق « رارولوا

 >( یسپال ) هدیغاشا لیم قرف هدیونج ۰ راو یسریزج ( هصص )
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 یلوق كنب رایرکب بولوا یرلهاضخیم زواجتم ندکیب طقف . رددوجوم
 كکدراوب . زولوا بارش ولرد زوقط ندنموزوا تکسم هدارو هرزوا ٠

 لوچوک رب ردق یسرفص مامط هرجا ابرد دیعب ليم رب هدنبرغ وشراق
 لح کمرک هجا مدآ 5 ردراو وص هحلطا رب راشاق « قاحیص هدر

 یاهصاخ ولرد یا . راردبا هدر ینیدشراف هيا رد بویممدیا"

 نون هنسهجرولوب ینادواج تایح اندا لسغ هجنش هلرب تردق هایم
 و و قالات لار هد شرق كدراو هدر . رارولوا دوحولا حکو .

 هرزوا ترفو ردقوا هدنوکسم میر نوتب ینلاب زویاوق ناقیج ندنا:
 ليم زکس نوا ندارد اما « رونروک یرپش قجندیا ندکدرا « زامقبج
 .ردهدیمب ةفاسم « ریایدک بوقبج ندنزاغوب یغاط وقوب ندهرق ۰ ردیغاش۰

 هغځ دیا هدلیم ( 6 ) یشراق ندنابلاد بوبوق هراقبباق یرات | هلمرامالغ
 حرف

 ردیسانب مالسل اهبلع ناملس رب وار کوب E قحندآ رہش فاص وا

 هد هتسورب غ يناط وق يلان راتآ الا . هلادنع معلا « راز
 هلتروص قمریدلوط هلرلارسک قاطو هرات دوع یرلارحخ نوت

 ناطلس حاف نیططسق هک كدا سایق ندنوش یتتعسو كنسهبارخ . ردیهاظ

 دومع نوتب نوجا كما رومعم یلوبناتسا یرلرناسو ناخ ناملس . دمت

 نوک انوک ن ألاذه یلا . رایدتربتک ندارون یرلرصم یلرکد « یرلاهتنم
 یرلشاط الو لقبصم هراس ناولاو یرادومع یناقرب « یروبنز « یقاص

 هدنحرات (۸۳۵ ) . راردبا روءعم یرلهدلب راس بویشاط یرانوب هک ردراو
 ۰ یدشسا حق بولآ روز اروز ندسلا هرامور یاروب یزاغ ناخروا

 هدهرهشوب نوجمآ كنوب هتشيا . یدیا ( كب یاب نیدیا ) یی كنیرکسع
 الاح ۰ رد ( ساغرب رادلبف ) یمسا هرزوا یانو ناسل . رلرید ( قجیدیا )

 یسهرق . ردرومعم رهش العا هدنمکح یغاحنس راکدنوادخ هدنتلابا یل وطانا

 ا ا زد عا ها یللا زون تولوا هدنیکج یماضق
 اا قبا « یربادختک . یرادرسو رادزد « لکو فارشالابق



 ۹ یسهبصق كد را

 .فوواقو یوزوا ندشناح ودم « ردیاسح یراهحفو غاب . ردقوچ

 ۰ ردرومشم

 هن .( ینورب یغاط وبق) بودک ليم ترد نوا هلبا ارد فو

 هنسالنمهطلغ هدلویناتسا یسهلج كنسارق هکرداضقرپ عساو هج هقشاب .قدراو

 . رشب.( ی وک دوانرآ ) ۰( هیاحوم) ۰ ( همرپ ) ندنرایوک ؛ ردفاضم
 قرح تباغ . ردقوچ یرلهحفبو غاب بولوا رایوک رومعم یلهناخ زو رشتلا

 ,یناطوبقوب . ردیرافقو كنعماج هدازهش یهدلوبناتسا ربریو یلوصح رپ
 هدفرطرب . ردشمریوچ مور رحم یفارطا بولوا میلید هرصرب بوک یساضق
 .یناتسیارخ یخ سنقلب و همرداب « رولوا هریزج رهبسک هدف« راو یسهرف

 هن هدهسشمما هر زج بوک یاروب یوگا مدقم ۰ ردهرجا هرزجو

 . ررد ردشلوط

 «(هرعص) هدهغرالآ ليم زوتوا هدن غ یشراق كننورب یغاط وقو
 ۰ لدلک هنسهصق ( كدرا ) لردک هد نداروب < راو یسهررزح

 "ادتبا هک ردناخروا یزاغ نب اشاب ناماس یزاغ یحناف س . یسهبصق كدرا
 هسورب : هدشابآ یلوطانا . ردراشنک ندکدراو ندتغاط قو ه نیا هوو

 .هدلونناتسا « روئاوا هرادا ندفرط یسلوتم ینقو دم ناطلس یلج هدنررهش

 « راو یستح « ینیما « یریادختک یرادرس . رداضق قحلم هنسالم هطلغ

 لزا یاح هلق . ردهکسا ردا هدایزد بل یرهش « ردقو ییقو یتفم

 مود كس ید یعرکب هلبرتفد اغا بسنحم هک رد رلغاب قا یتسوا « راغاط

 هکردباخ ی بارش قورعم لا ندتناحودم هلتهجوا . ریریو یرشع غاب

 یساوهو كا“ رارد « نصر و ا یک یارش هزوغ هرط هراندا شون

 ٤ يد یر نات لک كسلب و ناماس ترضح یرلارو « ردفطا تاغ

 .ددع كس لمس 4 هشوک ر اح « ےدق راک « ردەلح کی یرهش . رلرد

 یهدنجا یشراج هداس « راو یماح بارح ترد . ردرلوا یناقوفو یناتحت
 ءردهرفک یراهلح راس تولوا یاّملسم هلحرب . رونلنق یزاع هعج دماج

 هد یرازایو یشراح « راو یناخ راحت ددعتم یامجحرب ۰ راو یراناسص تیک



Eیهمانتحایس یلجایلوا  

 .ردیسالوا یحتف كکب لاخیم یزاغ ببس هنسهیمسآ جیلاخیم هرهشو
 . ردشلوا عقاو هدنسارا یلوک سانبام هلا یلوک طاب یلیا یرهش جیلاخیم

 ابوک ینوواق یلدا « سبد یلد » بولوا مودم تباغ یوواق جیلاخیم
 . رولوا ینلاب نالبب نیمس هدنفلنیلاق لوق . ردنابنرکس

 اشاب شوق مور ) ۰ ینراز (اشاب هجهرق یزاغ ) - . یراهاکنراز

 ,سدق یدنفا هداز ىلع دیس یلولاحراش مالسالاةعرش ) « ( یراز

 یراترابز یدنفاته . اتا هجراص الاب هجیلد دما هجءهرف ینرابژ ( هرس
 < یراو هعلق دس ندا كزاغو زفروک رب یرهش جسلاخیم .... ردراو

 هدوسآ بولوا نیقای تیاف هنسهبصق طاب یلیا جیلاخیموب . ردهبصق رب نیم
 هلا ارد ندنزاغوب جیلاخیم اما رونلوا عاّتسا ندنرکید یناذا كنیرب هداوه

 بوقلاق ندحیااخیمو هلیا هرق زب . ردلیم قرق لماک یمهلکسا همردناب

 . كدلك هنسهبصق ( همریدناب ) لردبک لزفم رب هبرغ بناج
 ا ا تفت اا ناوطار ادیب ىنا نرش

 یرحکب ۰ ردییما لورموک هدیکاح رب . رداضق قلهقا یللا زوب بولوا

 هفارشاو نایعا . ییقن  یرادجاب ۰ یستح ۰ یر, ادختک هاس « یرادرس

 بولوا یسهل ییا نوا . ۰ ۰ ردهلکسا مظع ردنب هدمور رحب اریز . راو

 یناتح ۰ یاقوف یرلاس . ات یزام 2 هدنورد « ردبارم ید نوا

 . ردشفلوا حرط هدمور رحم رانک بولوا رلابیز ٌناخ یلوتروا تیمهریک

 مازقلا ههخا كوب شمت کوموک یهدنشاب هلکسا بولوا قوج یراناخ راجت
 . ردراو ینالساف ماه . یاشب ورد هکت یابص بتکم ود سانا

 یساوهو بآ . ردقو یناتسدب هدهسیا دوجوم قرح لها ةفاک هدنسوشراح

 هاک هدارو ءاک هبا سقلب ینوناخ ناماس ترضح یتح بولوا فیطل

 یرلور كنر كنسلاها الاح . راربد « یدرولوا نکابس هدنرهش قجندیا
 یرلجابتحا هداصف . هسط « رولوا تسردنت قلخ ندنغیدلوا هرزوا ترم

 هک رامدا ندتما یاحلص رنک هللا تراحت احماح بولوا كروت یناخ . ردقو

ia 1 E 
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 قاهغا یللا زو بولوا هدنکاخ هسور و هدنتلابا یلوطانا . كدلک هنسهصق
 ادات یرارہشوب . ردراو ینایعا «یستحم ۰ یرب ادختک . یرادرس . رداضق

 بناج هلمرامادخ بولا روتسد ندنسادختک مظعا ریزو هرک وک ناک دا

 ( ساینام ) هدنابایب یک هدنسارا جیلاخبم هلبا طاب یلیا كردیک تعاس رب هلامش
 رلوص . كدروک رلهحیلیا یاهبق ددع ییا هدلع مان « جاغا هطوب » هدنیوک

 ( جبلاخیم ) كرهدک یرایا نداروب . ردرلبامرک عفان تیا هرزوا لادتعا
 . یدلک هس رهش

 . هدننغآ یزافو جسااخیم هرزوا هتشپ س . حیلاخیم رهش فاصوا

 یا ردق ههحنلک هحیلاخم ات ندر ليم ترد نوا یرحا ندسوک دوانرا

 یزاغ ناخروا یراهعلق روکذم هدنحرات (۳۵) هکیدراو رهعلقبارخ ددع

 هدرهش اما . ردیهابو یهاط یرلاتس راثا الاح  ردشمهلا بارخ حتفل ادعب

 نواه ضاع کاک نزلوا دقات هور ردقوب هلو رو وا
 ناما« یر دیک یراق رم . رداضف فرش قله آ یللا زو ۰ ردینما

 یقارشاو نایعا ۰ یی مالسالا خيش ۰ یستحم ۰ یسشاب وص ندنفرط
 اتداعو هرزوا را تدش یخد.یساوه كرش بولوا زا یرللام ۰ ردراو

 ..ردزآ يريززک بولوا زك یراص قا یزگا یا ر

 « یناقوف . یناتحت رظان هبهلق به یرلوا بولوا هدیداو عفت ص رب یرهش

 ندن راعماج + ردرلهناخ رومعم یوتروا تیمهرک  یلراود نک راک تاق رمشنکیا
 شوق مور ) < ردعدق دعم ( ییماح اشاب دمحا هج هرق ) هدشرف یشراج

 « یرادحسء« رومعم . ردرومشم ( ییهاج اشاپ هجشراص ) ۰( یمماج اشاب
 (یسهکت دما هجءهرق ) ندنرل هکت . ردراو یرلهسردم موایلاراد
 یناخ یهدنجا یثراح « راو یراناخ ان یکراک ددعتم . ردهناتسا ولوا

 . ردانشور ندنسهلمج ماح یهدنبرق یشراج ندنرامامج . ردفلکم ندنسهلج

 یراناسل ؛ ردقوب یناتسدب « راو یرلهناعهوهق یناقوف « ینیعم رازایو یشراح

 كنرف ) ندرلنایعا « راردندتما یاحلص یرلید-نک بولوا هکروت ویوق
 . ردرومشم (اغا
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 ردم وا عقاو هرزوا یسهریح ( طاب یبا ) هکر دلبوط رسجرب ماع رم .
 یزمربق هلج یحوطس بولوا یتیم هللا راجا ناولا ینارام كنسهبصق
 .كيب لج هکردنبم ۀطبر رب هتساریپ هلرلهحاب اجماجو هتسارا هلی راتیمهرک

 ردشنم یهدنحا یشراح ندنراءماح . راو یمامز هناج ددعزو ییا .

 .ددع ید ۰. ردراو هدراددوم هک ندهسورب بولوا ینمراو مور یسااعر

 چوا . یاح ےدق راکرب . یراناخ رصتخو دیفم ددع نوا ۰ ینایبع بتم

 قو یناتسدب ء راو یرلهناخهوهق « یرلناکد فانصا نمو رومعم ردق زو .

 ردقوح یسهمتصیا ندنغادلوا لش یساوه .

 ها شتک هدنعاحتس راکدنوادخ یم كلبا - . یسهرحم طا لبا
 نارج یر, ناک یتسام د توات نداروا . ردهدننوک هجىلد ا

 تایح بآ ءربحم رب خسرف یدب یلوط هدنتلآ یسهماق طاب یایا كردیا
 دیمب ندخسرف چوا هنیزاغوب جلاضیم هبرض بناج یغابا ندنآ . رولوا
 هداتش تقو . رولوا طولخم هدننغا یزاغوب ج لاخبم هسزکد مور بوقآ
 یلیا » هنیدآ رلکروتو رلکوروب ندنغیدلوا یلیا یوص اریز ۰ زاکوط العا
 باخ رس « یطرام « قاطاب هرق « كدروا زاق هدنماا اتش . ردراشعد « طاب

 كاما راس هابرا اب نازاص «انروط هدنرعق بودا كلرواش هدنحما یراشوق

 یاشاک دارو . ۰. ۰ ردراو یراداص رو لام هیربم . رولو هسفن .

 بونود هورک هحراو هنتقو هلبوا ندحاص یره طاب یاباوب : راو بیرغ

 ف قش ناور لیس حابصلایلع هنب « راقآ یغاشا رهظلادم راق ا

 یایا وب افرظ ضعب یتح . رونیروک رذج ودم یک برعلاطسش ایوک . راقآ
 ء رربربتک لاثم هرازس هداد رارق « هرانابلوا یابثو ماود هدنزوس وص طاب

 » رارید « ! كسراقآ یراقوب هاک  یغاشا هاک یک ینوص طاب یلیا ء مدآ یه .

 یرهن جیلاخیم . رد ( یت-امرک ) یغیلبو یحرح « رارید ینوص طاب یلیااکوب
 رلرید یربن یتسامرک یخد هدنزاغوب . ۱

 كدلک هنیوک ( یلرغصوص ) بود یک هب ونج ندنسهبصق طاب یلیا «
 یتسامرک ) بودک نوک کیا لایم هقرش بناج نداروب . ردیوک رب رومعم (



 ۲۳۹۱۱ یلاکشا ككنسهعلق طابلیا

 یسهبرق( جاغآ ءرق )ره یرلهیرق رومعم هدبغ فرطبوقلاق نداروب
 یلاضف هلالو راز نم < ییهحف و یلغا هدنسهبحات دنونلبا . كدلک هنازنم

 یزمرق هلس> هکراو یوا كيب « ردلات هبصق ابوک هک ردیوک نادابآ و رومعم
 . قدراو هنسهعلق ( طاب لا ) هلتکرح ندارو . ردروتسم هلا تیمهرک

 کوک هنسهدربارمم یهدارو هایشدان ولتدامس = . یسملق طاب لا

 قلنامداش ابوک بولینآ راپوط یها-ث جاقرب ندهعلقوب نالوا دابآ بارخ
 یلغاب افقرب تسد نداشاب لبعاسا یشتفم یلالج یلوطانا هدارو . یدلد|

 ندرلیلالج هنيو . یدلرک ندتسایس غيت نادند یسهلج كرهلک مدا زوب چوا
 هبیهاشدای روضح هلیراتحو یرالجس رلکنفت کو هود زوب ییا نلک

 مست هللا رتفد هبیشاب یهبج قرهل باص ددع كس ترد یمهلج بولک
 . یدلردنوک هتسرلراصح زاغوب هلرلهود ولید ۲

 (۱۷۳۵) هدع . ردرابنانوب یسناب كلبا . یلاکشا كنسهعلق طاب ىا

 یهدنید هعلق بولا ندرامور ینو یزاغ ناخروا هلا وزاب روز هدنحرات

 یاوصقاجیصبا » یی( طابیلیا )کوب رلکروت ندنغیدلوا قوچكدروا هدنلوک
 هداتش تقو . ردهحیلیا ییوص كنلوک هک اقح « رایدبد « یسهعلق كلدروا

 رلکدروا كبه زورو بش رادایص بولوا قوح تباغ یدرواو یزاق ید

 بولوا ناک هدارح رب عساوو زود هدنرانک كلوک یسهسلق . رارالوآ
 مده احماح هکردراو هدیراراوید هدرب ق او انب شاط ۰ لکتشلاسدسم
 همافک « ارش هبعلق « یرادزد بولوا زمقدنخو زسهلاوح را

 كمباع وړا اساور یی ید رب . ردراو یو

 عرش یخد یگاح رب . ردراو یسیشاب وص ندنفرط یسلوتم ناخ مریدا
 یمارق هکردیساضق العا هلیسهیب ها یللا زو كنيرلماما راکتخ ندنفرط
 یرادجاب « یسحم ۰ یرب ادختک اسس « یرادرس یرحک . ردق وح

 يا لماک ء ردفو یثوراو هرشط بتولوا هدراصح نورد یرلوا . ردراو

 رمسح و . ردراو یم رصق ر هدنشا سج جافا "1 هدنل وط مدآ رو

 « ردك هبناوج رتاسو هنسهعلق ( طاب لبا) بودیا روبع سان عیج ندیشخ



eیهمانتحایس یلچایلوا ۹  
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 روسلک نمشد کما طض ی راراصح زاغوب ها هطا هحزو » نداشاب ر «

 تروشم هلا ناوید نابعا عیمح هاشداب ولتداعس هحنلک رلرضحم ضرع ود.

  ۰یدلت و هسرراصح زاغو بوت ر دلاق كل رلغ وط هر دب :

9€ 

 زمگیدتیک هراصح زاغو نده-ورب

 يلع هسوک برد ناد وق نالوا زادنا رکنا هدنسهکسا هسنادمنآ لوا

 یبهتریا . یدتیک ینامرف یمهمتیک هراضح زاغوب هلیا نواه یامنود هیاشاپ.
 (هکرکح ) ار برف بناح بوقلاق ندهسورب ید هاشداب ولتداعس ینوک
 . كدلکهن ( یسهعلق هتک ) هدندارو « كدلک هنسا رحت”

 یزاغ ناهع هدنشرات ۷ رد روفکت هسورب یسناب - . یمهعلق هک

 ضمب هلکماکج ترسع نکردبا حنف بولآ ندشنا كرلمور یهعلقوب تاذلاب.

 هنیراصح ( دنویلپآ ) بودیک هبرغ تمس نداروب . ردشتا مده ینرللح
 . هادلک .

 هدنراک الت . رق یزان ناهع - . یراتضح دنولآ
 هلغلوا ليا جا اما . ردانعر هعلفر اس شاط تاقتاق یدادش « لکشلا ی

 رامور هدنراصح نورد . ردقو یسهناخهبح هده « ینارفن هل ۰ یرادزده "

 ۱  یشراج « یرلاسیلک وب . ردپسهلبق نابرخآ یرلناملسم « ردنکاس
 مونا رکنا نوک: لیل تولوا با یراهاختمو ناخ « یرلرازاپو-.

 تو هرک ندلوکو و « رولوا یراقلا نازاس انروط هد ردح ودج

 رب هدلس . رازابا رلکع قوحر اراصن هدندنو هکراقبح كحوبر هدنمان

 عیج هدنجا هکرولوا ربانپ میظع بولوا عمح مدا كيب زوب هیاروب هرک

 ۱ رب رح بولوا هرزوا لادتعا لپس یساوهو با ؛ روناو قیرافت تمق ید.

 یوئروا تیمهرک ددع زوب ینلآ كس ۰ رولوا یرازق مور لزوک یناتسف»
 زو بولوا هدنمکح هسورب ۰ ردراو یرلوا رصتخو دیفم یاقوفو یناتح-
 . ردرومعم تاغ یرلهحان رداضف فل رش لس هاب ها ىللا ۱



 ۸۹ یراهاکترابز كراك

 قرهقبح یرافو شوفو تعاس ش بولوا راوس هرم زاتآ هدندارو

 .یارح بوروق ینمرلهمیخ هد نداروب كد هل ( یسالیا قجاش )
 .كسابسا مع هفت نداروب ارق هلح « راهحفو غابو نابابخ یهدرادهلیف
 -هدنعاس (۲) بونی هرلتا هنی نداروب . یدیا رادب دب هلينوملقوب شقن

 .قوغس یک یسهچراپ زوب یماروب ۰ كدلك هلح مان ( یراکیپ ناخ ناماس )
 لمح اا شاط جوا .یبا ندنحما ناسنا بولوا یعامناق تاخ یاو

 راعاط یل هات تعاس یتا بوق اق ندارو . ردقوغص همنص وات ۰ نمهدیا

 الصا هدنسالعا ٌهورذ . قدلآ لزنم هد ( !هناهج ٌهعلق ) لردبا.رونع هرجا

 هدیغاشا ندهعلقوب . زاماروط هلیب مدآ یخ کلب ندنتدش مر , زامهروط راق

 ؛ رولوب یکجوب راق ناینید لالز با هرجا یرلنغیب راق هلاق ندای كسب هج

 . یدیا ریلیروک یرلهرانم یلزیدلاب نونلآ كعماج یی یهداومناتسا نداروب
 _یسهصق یلناشوط « یرهش هبهاتوک هدقرش ۰ یلوسلک ۰ یغاطروفکت : هلقید

 .یرلارو « ردنااع راو هبا ندارو رارب قلقانوق رشتلا . یش ر

 .ندناصش هدارو ندزنکیدلبا رر لکن: لا ءد لو ال ۶

 ۱ ۱ . زروییدیا رظن فرص
 نکرد . كلدلک هشناب كکپ دمحا هداز ولور وک هن هدنوک کیا نداروب

 « ردشعلوا ناسحا ینلابا مورضرا اکس» هدقدنوقوا بولک فیرش طخرب

 یل ندسالباب یک قلا دعا نام . یدتحج نراه ندر کز ا
 هرخاف تعاخ رومسر هب ودنک هاشداب ولتداعس بولک هولوریوک یردب تعاس

 . تیولوم هدنسهدهع امدقم : یدسا هقدص هلا ترازو یتلاا مورضرا هلا

 . بولوا [۱] اشاب كب دما هلهجوو هتشا « ردراو یسهرتر قامامسرد هلیسهلاب

 :هلیسودنک رقح , یدلوا هجوتم همورضرا هلیعباوت لمکمو فلکم

 . ندرابدیه كرلبلالح هنن ... قدلاق هدهسور هار زو یلور وک بوشالعادو

 بودا افصو قوذ نوک شمن هلهجو وب هدهسورب « یدرونلوا لتق یراذلک

 -بارهس یسافا یرحکب اقاش یظفاحع هطآ هجزوب هدنسانلاو . قدروروط

 « ردقجهلوا ىس « اشاب دجا لضاف » كني ۲ تاذو [۱]
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 یبهمانتحایس یلجایلوا ۳۸۸
 DE DIE ND DDE NDE DDE DDE DIE DDE BIE DDE DDE DDE DIE DDE BIE SE انس

 ... . رابداس هقس روز دالج یقلا شب یرداهرب هدنمان یشاب
 او یراقوب ندنسوق درآ كنهدرپارس هاشداپ ولتدامس ناویدلادعب

 ندنا بودک هش رلبارمم شهلوا ممد و یمعل كنماظع دادحا یهدهعلق

 تراز ررررب یراتراز یللب یک. یفاح نیز « دام لادسعو ناطلس ریما

 قوذ هدنملمرتچ هلیراصاخ مدن یدنک هدهربسم مان ( یثا راک ) بودا

 دروک ءاغآ دمحا راتات « اشاب ازرعم ناح اشابیضتم هدرکبرابد نکردبا افصو
 یزکرح ادختک هدق « مالسلادع روک یساغا ماش ۰ اغا یردق « اغا نانع

 قلوا لام تربع هنشاب راکبپ بولک یرلشاب كرابلالج یک یرمع اغا شاتکبو
 . ید رد هرزوا

 كنج یرادووانرآ اشاپ دمت مصخ هلبا رایرحیکی هرجا راغاب نوکر ب

 مظعا ربزو ناه هحللوا یراناکس دووانرا جاقرو یرحکب اقرب بودیا

 یرلاغا جا یلورپ وک نکردک هفمریق یرابرحیکی بونالحالس یرادوانرآ

 كرءهریو صا هغمربق هدر ینیدلوب یرادووابرآ بون هلیرایرحیکی افا رضحو
 لغوا كنولورب رک هدارو۰. هلوا هتف رب هکیدلاق زا « یدربدصاب یهتف

 روت ا ك ناو بک یوو هسا کیا دا
 ید ربقخ TE یدردا افص بودا ثکم هل راهاکرخو همیخ هدنسالباب

 یسشاب یحوف راکنخو كب ییطصم هداز رادرتفد یلاع ءاکرد ناباورمس

 ا شیک ها نا بابا فوق باس
 یغاف ) هدتعاس ش بودسک هقمروص یرطاخو لاح كکب دجا هداز

 عباوت ۰ هاکرخو همیخ كب دا هداز یلورپوک هداروب . قدراو هن ( یسالباب

 ندقدشوروص رطاخ و لاح بوراو هنراروضج . یدشملیا ثکم هلقحاولو

 رب لماک بوروق یر لاح هدننا یمهمبخ كي دمجحا ید رازب هرکودص
 ندکلف هجردوب هک دتبا افصو قوذ ردقوا ماع ادخ ۰ كدتبا ثکم هتفه

 « ناربیوص ) بوقبچ «یراقوب شوقوب تعاس ترد نداروب . ردلاحم قمل ا ماک
 دص راقلابالا یناحس دام ردق لوا . قدروق ینصرلهمیخ هدنغالباب

 بوراپوق رلایتولو نیرز « لاس . قدلو حورلاتوق كردبا لوانت بودیا
 . كدلبا یطعت یزعامد هلبراهبط هحار



 AV یراهاکترایز كيل

 بوقلاق هدنداروب .رار ر دشتي یسهزوف كا هدارو رامور ضعم .ردرظان

 بوک ندقیا هلراتآ رېن رفولبن نکرد هلیسارح هسورپ تعاس ترد
 ۱ . قدلوا لصاو هنیریهش رهش هسورب كرهرک هیهلیق بناج

 هل ص۹ مىخ دن4 ا مظعا ر زو ولورب وک هرجا یارک هسور

 یرلرنج كمظعارذص بوک ههسورب هاشداب ولتداعس . 3 کم

 بودا ققح یج هلک كراکخ ولتدامس نوک یبهترا . یدنا هدهملوروق-

 كهارهش بوقبج هلابقتسا هسورب نابعاو فارشا « راکو رافص میجا
 هارهش هرجا رهش ۰ یدلوا تلک استاک مدقم نوک رب مدا ی هنراسیو نیم

 نوک یهر ا . یدبا شلوتوط هما ارک شویغ روا راناکد نالوا هرزوا

 هحنلوا نانا هاشداب ولتدامس تاذلاب هلا لاشم ارد رکسع ادخ ت
 ردو هب هحنلک هب یها شدا هد ر ارس ات ندر تعاس ر فرح لهاو یقانصا

 باقراحو هفطق « یارادو اتم فارزو بش یاسد یراسیو نکا

 فرح لها ۰ زامهللوا فیصوتو فیرمت هلربلبد هکرایدهشود هلرا د صیب
 یاب كهاشداب یتهردان ةرخاف هشقا هسک یعرکی » هرزوا یراپاسح یدنک

 هدفدل وا تشاح و .راردبا ترخةم بک ود « كدلبا زادنا یاب هن دنمس-

 هلسال | یلور وک ناود بابراو ارزو می هرزوایمدقم كهاشداپ ولتداعس

 «رایدک هدتعاس کیا یرکسع هابس ندنآ .رلیدلبا روبع هلیاج وک هدتعاسییا

 هدتعاسرب لماک هللا مع تاراد یهاشداپ یالآ ,هدتعاس کیا یخد رلیرحیکب

 كيال آ وب . رلیدلبا روبع قرءهریدلاح رایناقاخ سوکو هاخرتهم ندنماقم هاکس
 هاشداب ولتدامس بوک تعاس یدب لماک ردق هبهحتراو هنساهتنا ندنک وا

 یراقلنامداش بوط ندنسهعلق هسور هدکدتا اکیا هدنسهدریارس بولک

 بولوا یهاشداپ ناوبد قرهنلاج راسوک ندنآ . یدهرتت نامسا و نبمز بولوا
 هقالع عطق بولیروک هدنروضح رکسع یضاق یرلاوعد كرامدآ زوب هج

 هدنکوا راسوک . یدنلوا قاقحا یتح كسکیم قرهناوا تموصخ لصفو

 ندشاب کیا بوزید هربص چوا رادالج یرامدآ موکح ددع شعب زو
 كولپ بجر هرق . یدراقبح هک الفا یسدرقاش جسلف هدقدلوروا راحیلق



 هرانالوا رار هدنا درد لصاملاو هراکصاخ « هناطلس هدلاو . هرکسع

 هناد هناد یراران ددع كس هڪ « رار راب وق یران نافل هلک ردق كم زو

 بولوا نامر ءرمش نوک لعل قرهقبص هدرلهردنج نوجا هاشداب بودبا

 هللا نامر برک لک رام نداوناتسا دورو .رار ریدلوط هرابحو

 ےک کر ا تک برا كيلک یلوبناتسا رهشو رازدک هب قزل وط
 یسارف یللثم دامعلاتاذ مرا نادابا و رومعم . . ردضاف ى اغا ىللا زو

 ههاتوک . راو یسشاب وص ندنفرط یرب ادخیتک « یرادرس سک « راو

 وبا رم 0 ا ا قوس« ویک شاخ هیوروو هدنلاا

 . ردیرطو قوذ لها یسیلاها بولوا لہس یساوهو بآ . رددوجوم

 یزفروک كيل بودیا نایرج یغنابا كنل رک قینزا هرجا نیزم رهشوب
 یغاا كلوک روک ذم ناما ناطلس یت> . رولوا لصاو همور رحم ندنجا

 ؛ شمهتسیا قمریدشاداب هقینزا ات یرلیق قرهریدشراق هلوک ابرد بوجآ

 شلک رانودوا هتسارکو عاتم نوک انرک ندرب قانوق یتلا شب هلیا رلبارآ
 رب دب و هلغملبحا یسازع یسهعلق نداراو ندنناح مور هداشاوا هدهسا

 یرهش قزا یدالوا روصتو رک ۱ . ردشلدیا تغارف راحان ندنسحا

 نالوا هحوزوا هدهاس واو رولو یخ رومعم کسا بولوا هلکسا ردن

 . یدررک هتىرود نارع هدیزفروک كىك

 خدش ) : ( یدفا یلاب) هدنجراخ رهش -- . یرلهاکترایز كياه

 هبیراب غد ید بولوا ندنسافلخ هداژ فرشا : ( یدقا هاحس
 دووانرا هدنلبا مور : ( یدنفا دم بلج یلولا) . رد دوم یتیدلوا رهظم

 بولوا یوزنم ندقلخ قرهلوا بلاط هتضابر لع وبا یتیم اا
 هلی یاج هداز فرشا هدقینزا رهش كر هبلبا كرت یصانم یناکرج ایند

 ضرر ةا یراغا تل اد كو نوت نوک یرالوا قرم
 . ردهدهعا تلنعو دعاش رابتخا الاح هدنمز

 (یسهعلق رادهلف ) بوشآ ینغاط رادهلیف كرءهریک هیهلق بناج نداروب
 هنوص رفولواو هنسارحص هسور بولوا هعلق بارخ هلوحوک رب . دلک هن



 Ao كيلک علق فاصوا

 . رد راموزوا ىحودم كلا اما « رولوا فطل یمالا < یدومرآ « ونیز

 بودیا روبع یرلغاط لاشم نابابخ كرهریک هیهلق بناج نداروب
 ینسهعاق بولوا ناک هرزوا یلاع هتشب رب . كدلک هننجهصق ( كحوروکنا)

 قلهفا یللا زون هدنک اخ یاد هسور . ردشغا تارک ناک ناک

 :یاعشاو یلریا یرپق, راو یسشاوص یر اک: یاد

 تاق تاق هرزوا رلر اب بولوا شلوا عقاو هدر رپ ی ۰ یلهرد . یاشوقو

 فاقوفو یناتحت ددع كس هلع رب نوا ۰ ردرلوا رومعم هرزوا یرب یر

 « یراماجو ناخ دذع شب « یراهماح ۰ ردراوا یلوئروا تیمهرک ینعرق

 ردفیطل تیاف یماوسهو بآ « راو یراناکد رصتخو دیفم ددع زو یکیا
 . ردهبصق انعرو كلشبا هرزوا هارهش ردک «هسورپ

 ( كيلک) بوک یارق ناداب و رومعم اردک هقرش بناج نداروب
 . كدلک هنسهعلق

 وال فغا ان ندا اب ینشماف قرا هد نو .  فقهی فا
 «ردشمهلبا حق یزاغ ناخروا هرکوص ندلاقتا هنلود ندتود هرکوص

 هدنحتقف هملق رامور . شعا هلس ید شاتکب یجاح هدنحتف كنهعاقوب

 . . شمللق مادهنا اجاح حتفلادعب ندنرکدرتسوک رارصاو دنعت قوج رب

 ؛ یدادش هرزوا یلاع هتشيرب هدنزغآ زفروک زاغو رب هدایرد بل یسههلق

 یشلوا راما هللا یثلهم هسنلوا دارم « ردانعر روسرپ هشوک راح
 عساو یسارا رازیاب یفرط ییا « ردنک اس یسارقف مور هدنجنا . ردنکم

 رد ک و هطبر رب یلزوک ناش یلمرا عا ۰ نب نم رومعم .ردداو

 ریرحت هچتابو غاب كيب یتلا یعرکب هرزوا یرتفد یسیشاب یجناتسوب تلود
 یک رت هلینذا یشابیجناتسوب هنسرېب .ردروطسم هلیوب هدهدلجس « ردشْملوا
 رالیک كهاشداپ ولتداعس بولک رایجناتسوب رفن نوا شب ندنفرط یشاب
 هداس ندنراغاب بونود كيب یدب شت كنیرهش كيلک وب نوجما یسەرمام
 بوک یربره « رارولآ راران یک یسلک مدآ ردق ددع كسب زوب نوجما هاشداپ
 یضاق « همالسالاخیش « هرب زو ندنآ . ردیراران نابرهش یهدنبرف دادغب



 اجناس یایلوا ۸4
ANSEL HSE SE NA PAE DESE RIE AEDAE 

 ا هلقلوا ايد بلاما  زدمهاظ يات رثا ٠ و
 رد رب هدنمان (وقناب اا ) هدارو ندکیسا . رروطوا رامور هدنجا الاح

 یغاب ۰ رلرویید « هسیلک هرق » هبوک الاح ینم هببسوا هک شمراو مظع
 رازاب) كردیک هقرش بناح نداروب ۰ ردرومشم یزوج یموزوا « یسهابو

 رداضق هلیسهیاپ ها یللا زوب هدنغاجنس هسورب . مدلک هنسهصق ( وک .
 قینزا ندنقرش باج كنیرهش . راو یسشاب وص یر ادختک ۰ یرادرس
 یراتایح بآ « رد زسباسح یسهحذو عاب هدر زودو عساورپ رونیروک یلوک

 یرلهناخ بولوا یلهاخ زوب چوا كرو هلحم رب نوا هلم . ریریدنود رلنمرکد
 رومعم  فلکم یلوئروا تسهرک هرزوا یزرط لومناتسا « یناتحتو یناقوف

 اغا دما رادرس « یوا كن ( یلج یلغوا نیداق ) عاح هل زا ۰ ردرلهاخ

 یلناتسو غاب « یلناتساک یللبلب ۰ رومعم یوا خيش ۰ یوا یجابروچ « یوا
 یماج خیش هدشناب نمرکد « عماج یهدنجما یشراج ندنرلعماج . ردرلهناخ
 ءا یکراک ددع شب . راو ید یراهکت « یرانا-ببص بتکم .ردروپشم

 ندنسح ناخ یهدنرف همشج قرق ادا  زاو یرفناح لتیمهرک" مکفدر 

 هاکمارا هدنلآ زادها یاهتنم رار :هدنرانک مظع نادیمرب هدنکوا ناحو

 ردفلکم ندنسهلمح ( یعامح یثاب هطوا) « راو یا ددع ترد . راو هفصرب .

 هدنفرط هلق ۰( ماح كوچوک) هدنبرق نمرکد . ( یماح یابروچ ) هرکوص
 ) رددوحوم یناکد ددع زو . رونلو یرلماح وا اجاح . ( یام خسش .

 اریز « ردیقلبحغاب یرلبسکو راک بولوا ءاروتهلح یتاخ . ردقو یراناتسدب
 «راسب هلس ندلس یلوبناتسا یعوزوا بولوا رومشم یراغاب كنسوک رازایوب

 | یسناخازوئو هناخیم«رارینیک یرچکیهلج «راردنکنزوزابغاب یتاخنوچکت
 قادراج ) ۰ ( یسهوهف یلج ) . ردراو یراهناخهوهق اما ۰ ردقوب نالف

 ردلصش لمس یناومهو بآ : دد اهمرآ افرعلا عج ( یسوهف ۰

 یراموزوا كنوا كسزو هج هرجا راماد ءراو یوزوا كنوا ندنتاحودم

 اتش یلتدش ردقهن بوقاب یلیدنق تاب رزب دن رار, هجنو راراصآ هلیرلامادوب
 رولتاص بولک هلوناتسا ندهموروح بولک ود یراموزوا هدهسلوا .



 ۲۸۳ زمکیدتیک هرفس هنیرزوا یلالج هبیوطانا
AEاسمان تان ماد نان نان متن مات ماش متن تل دیس  

 بولوا یحاص رام ۰ هکرچ ۰ راطق هدنوک وا هکرلبدتیا رلناسحاو
 نطلخ هدنرغش نکرالا روکوج دم نم : یدزاب اغ ٩ قواخ
 رکم . رلیدقاب هلتربح ناوید بابرا عیج هلاوحاو ۰ یدزاب ( قاتع )
 رادحلس نالوا یرادهنزخ كنسدفا د یردنلق « ىلج ریما قاتعو

 رادحاس هلج . شا ندنسابرقا كنهفبلخ یلسودک یسهفیلخ یسهابس
 نوا فیرح کرلیتا تیاعر ردق لوا کوب . یراک و ناعا كنسممز

 بودیا ثکم هليا همیخ هدنبرق یسهمیخ هفیلخ یلسودبک « یدلوا یاب هدنوک

 .یدلوا لحمضم یراهر جلف هلح .یدجا ایموم یلعا نوا یراهرب جیلق
 هنتالو بولوا یحاص لانمو لام ردقوب هلوک یتا شب ۰ شورغ كسب چوا

 روک « یلغوا لوق « یلغوا روق . یدرالاج روکوج بم اما . یدلوا ناور

 یسافطصم رلیجقاق « ناملس لدک .ینطصم یحقاق . یلغوا لطرف ۰ یلغوا

 الح روکوج یک كلوب هن یرارتاسو یناک < یادک < ینارت « یلصومادک

 هدنزوسارز :.. ۱ رارداق کتل وس زامشا قرح لام انوک و هد «راریلت

 نادنحس د صر راک هن اف وصتم بولا ضف ندداتتسا هک یدبا راو رم

 بولنا صالخ هلهجوو ندنمشخ هاشداب یسیدنک ارد تاج . یدشلوا
 . یدراو هننطو نعاغو نالاس

 كمتیک هن ( یرهش کی ) هسورپ ندنرهش قینزاوب هاشداپ ولتداعس
 كمتک هضراراکتمدخ نک لید رک بک لید ربقح نکی هدزوا

 کیا نوا هرغ بناح ندقبنزا بولآ نذا ندندسادختک مظعاردص نوجا

 هنسهصق ( كسیه) هدرصع تقو ككردک هرجا ارق ناداب و رومعم تعاس

 قرهلا ناتا نوا ر ندنسل وتم كسره بولو یعرامادخ هدارو . مدلک

 ینسهبصق ( اوولاب ) هدایرد بل هدزفرط غاص بودیک تعاس جوا هیهلیق بناج
 (هسیلک قرق) كردیک تعاس (+) «هلبق بناج بویماغوا هیاروب . كدروک
 و مدقم ندنحتف هسورب . ردیساب كنهنلا یزق ناطنطسف : كدلك هتسهصف

 حتف ییاروب كب لس هرق . یدلآ ندنرالا كرامور ناخ نایع یهملق
 الج « ردشهقس اجناح ینسهملق تفلادسب ندنکیدروک كلجوک نکردیا



 یمهماتحایس يلچايلوا ` 1

 کد ال هت یدید ریشاط منلطو فقو هڪ رک هوا

 نابرع ینیرح هلرید « غهروک هله . ريلب ایمیس ماع ؛ ردزابرخس « ماشدا
 3 ۰ ماشدا هللاو فرح . رابدام ال وت یشر < رابدارآ یرزوا بودا

 ببرغو قداص قشاع رب ندقاشع قیرط هدنرهش قاشع هدنلالا یلوطانا
 .نیزحبولج روکوج یناندمکیدتناطالتخا هلیارادنو اما .مندناداسو بیسحو

 «یدریتک ربارب نکریلکه ب هسوروب ین اشابنسح ندهغیدریغاج رایکروت هلیا ادص
 غب « مدامالوا صالخ هنب بودیا دارف هرکی کیا « رويدا نایصع هکمدروک

 اشا دمت یلغوا شواجو اشاب یلع یحقانو» رانا هعفد یحنجوا . رایدتوط

 ۰ مدلک هنیرهش قاشع بودیا رارف هنب ن نکیآ هدنددص كمشوکود هلی
 درک نکنا یافاص رسا زکس هد شا نا « راو مجانا هغ رش ر هداروا "

 هرقن رب . یدهتسیا شورض كيب ندنب نوجما ققارپ ی بوتوط یی راصح
 هقروق : هکیدید مانآ نکربردنوک هلحوب هليا دنبو دیق ی نوجا مکیدمرو
 هخزو كهاشداب شعلوا قاخ ندننسهکلوک شرع هل هناه و « لرغوا

 هدکدروک کدجرهم «رایوص ینس بوروک ییزوب كنسهدوا . كسروروک
 .ترضح دخ یس ی ردنا راتاسحا قوح اکنو رانا دازآ بودا محرت

 ! مدمریو دوس زستسدباو زسهلمسب الصا اکصو « مدلاص هنتسهاج هد

 4سوو یدید « لک مت هت اکم اما « تکواو نس ۰ كسندیهاط قرع

 .نامزف . . راو .لیشپ هدمشاب هدهن « راو قفو هن راو مسلط هن هدنن <« مهاشدان

 ود « هوروک یزعرلحیلق < مهاشداب س. رادالح « هدک دید « ردکهاشداب

 هیزوب كرلحبلق يوك هللةمظعلا . رلیدقا رب هبیهاشداب روضح یرلجیلق
 نهد رب تسکنا یرلحاضمو هاشدا . .شلوا یمب ىمي یک نوشزوف

 هلوا هدکدید «1 ییلجونش كذبا دازآ - . هاشداپ ولتدافس . رلیدلاق تریخ
 رب «كلموک ۰ نوطو رخاف سال تاق رب هزوموا بوزوج ییرادنب نآ
 رومس رر.و نونلا زوب < شوق هتسنکرب « هناحسس رب . هلوک کیا نال

 تبار رانوس یو » بورو ینیرش طخ دعاقت ها یعرکب هلبا كروک

 مامنا ردق لوا هب اچ کنی راحاصمو ارزو هلج . یدروس « نوسهلا



 ۲۸۱ RE یلالج هیلوطانا

 نایلاعیدب ناسللاح بصف < ۳ یارآ نخسو مالکلا مظتسمرپ نورا انج

 راو س هدیهاشداب روضح نا لوا توکو نایبحا هباغا نسح هل نالوا

 مان ( لب یه زاف ) هدتعاس ترود بوقلاق ندارو ۰ یدلبا نالوح قرهلوا

 رب مدا چوا نوا قرهلوا ثکم هداروا بولبراو هناتسلکنح نابابخ

 ود رداملع هدیضاق نلکر بار قربروا یرانویوب كنسافا تاصروص
 قرهقلاق ندارو . یدلدا ین هنسهرزج سیرف بول وا وفع ندشلتف

 . كدلک هنسهبصق ( قینزیا ینیج )ل
 هرمشط ندرهش ؛ رافصو راک و ناعا هل نررک هریشوت ماشداب دلتوامش

 اوشب « یدئفا یلچ هداز فرشا » هیهلج بوقیچ هلاقتسا كهاشداپ

 بودیا قرص یرارودقم راو فرح لها من .. . زاید روط همالس قرهلوا

 یرانووت هچ بودبا زادناب یرلرخاف ر رح نوک انوک هرزوا هار هاش

 بتولک ید یسودرا كن رهش هسور هدارون .رابدلبانابرق هدیهاشداب روغوا

 هدر ارم هک یدل وا یردازاب یهاشداب یودروار قرهشراف هنسودرا لودناتسا

 ودروا په یهفاسم تعاس کیا لماک هلرانک یلوک قننزا ندنکوا نوا

 ترا كدر ارس هاشدا وات ذامتسا یدرهنود هراز هلال راست ی راز
 هدقدراو هباروا . رایدتِک هترابز یهداز فرشا بوقیج هجا ندنسوق
 عح كردبا تراز ینماظع دادجا كماا راشمو فرشم هلا یدنفا یلج

 ندنراتناحور كماهرپ زبزع . رابدردا یفرشا دبحوتو نیا رب هارقف
 یرداتعم كردا ناسحاو لد شوغ هسک رب هارقف له بودا دادمتسا

 ۱ هڪ اا یلوکقینزا . رابدتک هراکشو دیص هلهجو

 رب بیر نکیآ زوناوا لنق راموکح ہدع شم ناک ندرابلالج .یدتما
 «رلیدتبا هرب هرب یتسوا بوروشوا جیلقهمدآ رب رلدالج : یدلوا تشذکرس
 هل وص هاکو . هنغاص هاک هسبا فیرظ فرح . رلیدمهدیا هراب « هراب اما

 ماکان كنيشک یبحاص نادناخ . ءانکیب مولظم رب « مهاشداب ناما » بوجاق
 همروضح ینبرحوش زيت س « هاشداپ هحشدیا دایرف هیید « ! میدالوا مولظمو

 رداق هکمریدسک ردق هرذ « رابدروشوا جسلق اکوب رادالج ردقو « كوروتک



 ی« همانتحایس یلچایلوا .. ۲۷۸۰

TIED DO DOEهک دهم  HIE DIK RIE DIE BIDI r KDE IERIE DIE RIE RIهک <  REESE 

 (هینادم) كردبا یراقلنامداش كنفوتو پوط ماب رر, یشاب یجناتسوبو اشاچ
 هلیقاخ قاحوا عیج هدرهش وب ندنآ . رایدلا صا هرزوا كمتک هنیرهش

 شعصو بلح هرزوا قمرق یلالح كهاشداب بانج هدقدنلوا هرواشم

 یسهمتِک كناشاپ لیعاسا » بوبهلوروک بسانم یسهمتِک هنیرافرط
 . یداوروک لوقعم قلوا ناور هبهسورپ نددبمزا هلیرکف « . ردیا تیافک

 قرهشالوط لسا دیمزا هاشداب واتداعس نوک یسترا بودک راغوط

 ندنفرط ییالج هدکرابم لزنموب . یدلک هنلزنم ( یرب پوط ) هدتعاس ( ه)
 قرهقبج هجاهن ندقاطوا هاشداب ولتداعس . یدهلک هلس مدا رب لتقلابحاو

 ردا ارجا سست نوجا قلوا فقاو هلاوحا نك هرجا مالسا یودرا

 ج وا هرجا نامروا ر . یدشح هراغاط بودا نارودو ناربس یودرا

 دیک وا یاتطوا هردبا را قالبا بیک تساز ءراتعض ترفم ددع
 وای رف تراک الرا قاغا موضسر وابا وا ات ینا نارق
 مالغ هدنرلکدد  ؟ كسرالغا هن .قجوح هرب » هاشداب بانج هدکږلیا

 هرص یو ۰ یدصحاق بولآ یزارک دبس ر ندلا مدآ رب س « یص

 بوراب یمشاب هتشا ¿ درک ود ی « مدهتسیا یتسهراب بوراو هنسوداح « رو

 ر لاایف هاشداپ . رررتسوک یناق لرهیید « ! راقا مناق كقاب «رابدلبا حورجم

 راشمروطوا ءیرداح كرادالج ؟رانوسروک هن ریردنوک یعالغ هلا کصاخ
 ضع یلاح ههاشداب یصاخ . رارونالافص بوم رار یزارک یسەله-

 هدن | وا , یدلوروا و كنسنکیا ندرلدالج هدنک وا قاطوا لاحرد هندی
 تج بولک هتسگدو هتسسباپ یلاشاپ نسح ردق شما ندنساشاپ هنادآ
 . رایدنلوا مادعا ه و هر شب

 ۱ ۱ را ما اا هه ناب یراق ندر یر بوطو

 رب نوا هدهداروب « یدل آ لزنم هدریاب بود یک هدفیطا یاوه هلا رلاوب
 یساناده هتفه ههاشداب ندمظعاردص بونولوا لتق یب قاحنس رو یلالج

 ضرع كرەلک راتآ هلا لوچ ابید هداس یسار ییاو یلنیز عصرب نوجا
 . یدا راتا نالیک مارخشوخ تباغ اما . یدلوا نواه لوقم بول

 ۷ اقا



 ۰۷۷۹ زکدتکه رفس هنرزوا یالج هینوطانا
DESE DE DE NDE PUSS HIE TVD DIE NE HESE HSE 

 .رانوب : ریلک ( ینالآ رایجبلاج رتهم » ہرکوص ندنوب . یدرریدشاق یزوک

 هاشداپ بوروط همالس قرلاج هناخرتهم تاق رزوقط هرزوا رلتآ حالسرپ
 .یللرقوص هجوق هسیا ( اشاپ دم یلورپوک) . رایدلوا رظتنم هنسهلک كمالسا

 شکرت هرزوا هک اق روس هدننک ۱۰ یدزوروط ه4سنارادو تظع

 ابص بسا ۰ یدراو راولشو رالف یکرچ هدنغالآ .قاشوف پاق راحو

 .بسا شربارب یدنک ۰ یدراو راتخر حص صو یریجمز نوللا هدنتعرس
 كبانج مج ها تدا بوروط راو یک یناولم هلافنم هدنرزوا راتفر
 . یدیا بقرتم هتسهلک

 .كنلورپوک كرءهریو مالس راسیو نیم هدقدلوا نابامن هاشداب ولتداعس
 .قرهلوا هداس بونا ندنآ ولور وکه جوق ناه هدکدلک هنکلربارب یرلکد

 ,مدآ رب نوا ۰ نوا . یدروس یزو هیهاشداب باکر بودک لوا , لوآ

 هم کا ءاشداب ولدامس هدکدتک هداس ردو

 .هجررارب كرهنب هنا شر باکرالب یلوروک ناه هدقدرویب « ردروتسد

 . رایدلیا لوخد هنیرهش ( تیمکنزا - دیمزا)
 .كهار هاش نکدرک هلبا مظع یالآ هلوب هنرهش دیمزا هاشداب ولتداعس

 .فرح لهاو ینارشا و نابعا ۰ یراکو راغص ءلرهش “لاها هنراسیو ن
 . رایدقبج هلاقتساو هغل مالس هرزوا یلو ءاشداب بولوا لام الام یفانصاو

 ولتداعس بوبهشود یرازادنیاپ فابرز ۰ بيشو ابد یهدنرالا كفرح لها
 E ... شدیا تفرعمو رته یالک ضرع هلا تدوع ضرع ههاشداب

 داتعم بولوا هداد رارق هدنیارس دیمزا صوصخم هبودنک هاشداب ولتداعس
 . تافتلا ههللاداع بودا یرابرهش ناود ءریلکهغاطوا هحبه اک هرزوا یعدق

 هلیراتکلم یلوطاا هرزوا پولسا و یدرلبا قح قاقحا كرهرو راتلاتساو

 .لاح هدوسا ایاربو اباعر ندنرلرش یرلکیوک هجر اصو ناکس كراتلاا راس

 فرو عفد كرللاظو ابروز راسو یلتق كناشاب نسح هدلزنموب . یدرولوا

 .یلوطانا هلا رکسع كیب نوا بولوا یحشیتفت اشاپ لبع اسا نوجا یلاظم ٠
 .نادوف بولوا دعاقت نوک چوا هدنرېش دیمزا وب ۰ یدلوزوس هنسیرجا



MESE بلک( NIE AE NEDE NIE NAE NAN DDE NL NDE NSE NDE NAE NAE NAE NAE NAE N NAE یوم( ND DE 

 یحاص راقو « نی نم « بت < حلسم ردق كس هل هدرلنوب . یدبا ىلا

 ا ا كلام هعانآ یلهالکو هرز رش نوا روا زنش یە هکردرااغا

 « یحاص راو راطق زوب جوا : ریلک « یال ا رلیشاب یو » هرکوص ندنوب
 ییا « یللا زون اضمن ۰ یللا قرف « کر یاسر را رکح هلمکسا

 هغلناریمریم یرب یه هکردرلیشاب یجوق مظعتم یحاص قحاولو عباوت زوب

 یرلاغا جا هکرلاغا هلیوا . رلیدلوا ریزو یحاص تلابا یرلیضمب ۰ ردقال

 « هراوح « هشک . هحفاصم « قیرط « كنعم « نادفلج قرغتسم ههالکو هرز

 ,یرح كلام ت ابو تالا هراب یتلآ تولوا راوس هراتآ یدیحو یدو
 .هرکوصندنو .رایدروط همالس بودبا روع هلبا رلت | ( یلساطق ) یلصاطوح

 یاقریص یرالا ددع زوبجوا هلج روخاریم : ریلک « ینالا رلکدیو راغوط »
 هنیزخ ۰ یاطاسب و تخرو نیز عصص هدنرلکد ۰ یرلجارس یرلاغا جا
 راجوق « نانذّومو ماما ندنآ . رلبدلبا روبع هدلاح یتیدلوا راتآ نالیک رکد

 ,ضاس < یللاقصقآ وا هاشایدمم لورود ندبآ:تزادص "؛یصخلت» یمادختک

 اما « تروص افو بحاص خبش ینارون ۰ ؛ وک لاو كرا روس هاش هفوض
 موضعم كس زو هڪ ۰ شمرودنوس نادناخ هچ « ترس راوحوخ

 .شودر هناخ ییراحاص نادناخهع «شمروحوا ندنسفف یت یاح كنیاحو

 « یرابحکنفوت « یرایجهرطم هدنراسیو نیم < شمربجاق ندنسهناخ بودا

 .هروطق فارز ۰ بیش ¢ سد : : یرارطاش یللس قالا هرزوا سانرژ

 حص حو ملز < یلههدد یوهدید هدن رال كرارطاش قرغتسم هرلکلکئاو

 ما هرکوص ندنون ۰.۰ یدراو رار هدنرللا « رامزحم فیس نیوز «رارک
 . هک ابو كاب ددع زون شب هلج : «یفالآ یرلاغا جاد : یدلیا روم یرااغا

 تالآ هلج روقوا نادیم هناعرتو ماسو متسد یرب ره هکر اتکیب زابہش یلقیب
 .ناقق « رارارورنه و روالد « رایراوس یلاوم « یادف قرفتسم هحالس

 روپشم لا هدنرلاس < يهر یغراق هدنرللا . یدبا راتکسا یک نالسرا

 « روروط شاب رضاح و ایهم راتشخ هدنتل | یراقولبوا یرلحبلبق كرل هتسوا
 .یسهعشعش كنراحالسو تالا هکر ابدروط هماللس رار یاب تا هدرلنکس و



 ۲۷۷ زمکیدتیک هرفس هنسرزوا یلالج هب یوطانا
 DDE NDE NEDE دم اف تم اف سقم اد ما ماش مد

 لک شرپا هاا ساطق یرحم راتآ نالیک و . یدردبا زاربا نوملق و
 م لیذ هدنراندرک < راغ قالبآ مدنراشاب كتا یه بوآوا لو مو

 ریرح یااوکسوپو راقجناب ندیناوجخ دالوب هراپ رشیتلآ « راهفجفجو
 نیز هلرلهبرح ید هدنرکوک « رلبرح یاب هدنتل | بولوا رلکلکتس
 شمللق هتسارم و هتسارا هدنروص رب بح یلصاح « یدراو راطاس شقلوا

 یلورپوک یرانوب . ریلک« یرابالا راسو نیم » هرکوص ندرلنوب . یدیا رابزاغ
 لوص هدیزک ددع كس « هدلوق غاص هدیزک د دع كم . یدشٌما داجما

 هایس هلخ یرکسع لوق غاص . رابدیا رکسع حاسم هزک ایو كاپ هدلوق
 تا ء هرزوا راتآ نالبع مدرابو . يدنا لزا ینا ا لفراص

 ییامز کرس ندو رو ما
 لاتج ۰ یلتریص رابطتق یرالا « یلتآ نالیع ددع كيب لماک ( یالآ

 یایدم راتتسد هرزوا رلهالک یولومو نیس اکا ۰ یلقراص ضامب
 هدیرکسعو ۰. یدراروروط همالس بولوا رکسع یلتآ زات کی لمکمو فلکم

 یرجو یحیلاص لهسید « یعیلاص » هکاقح . یدبا ادو دانا یلوریوک

 هدرانوب : ریلک ( یالا راد ندر هرکوص ندنوب . یدیا رارداه
 اات یاناف یزوک  شرزطم تک دد بیست رف را

 تا بولوا ناما ی رکسع ناش دف شتا یاکنفوت یلا ۰ یلتآ نالیک « رارابو

 : رباک « یالآ ارال. ندو دزور اا ا

 . یدنا رامدا یش زو سش هرزوا راتآ نالبع ۰ لقوم یرللا لبح
 رلهک یزمرق هدنرراشاب هدرلنو : ربلک « فالآ راریکیذشاح » هرکوص ندنوب

 راه رص یلشمص یرالا هرزوا رلنآ نالیعب ولوا رلفوکسوا زودرز هرزوا

 زو شا یلفارم راطق < یعراق یابوط ہا بس یضاشا ندنالا یرلحوا

 هدرلنو : باک « الآ راهقرفتم » هرکوص ندنو . یدبا يالا رکنشاح ددع

 راطنق هدنرللا نوا 0 راوس هال نسا ۰ نا س ددع كس :

 : ربلک «یالا رلاغاهاعرلا بجاو » هرکوصندنوب .رایدبا هدرارق هلبا رلق ربع

 ندرابشاب یحومق زم راقوو عقو ادخ دم اما .كدیا ندءصسزوب ایلوا ریقحوج



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۷۹
BIE DDE DEDE DIE DIE DIE BIE BIE wSنایک نوک  TIE BEDE KEDE ULE BSE IE 

 ۰ « یعادراب « یافوت قارا کس هل 4 رد «یالا راتات » ناب راح هژوک لصا

 یابوج « یزورون نالسرا « یقادص ناج . یتموروآ ۰ یلنیریش « یروصنم
 هلیراحماق قادیش هدنرللا ۰ راشمک یتراقالاق یاغون ینیربشمس ندنراموق
 هدلوق لوص « الآ یلد » هدلوق غاص . رایدروط همالس ربارب یشاب تآ
 < نیم . حلسم دام کتب هدسلآ یار اب تو ترک یالآ یللکوک»

 ۰ یلاص یلجات رومس ۰ یبحاص راقو « یلتسوپ تروقو ویا ۰ رب .نالق
 یزاف  یردنلف ۰ یردیح ۱ یلکب مساق ؛ یوا ردنمس <« یلکب یاب ۰ یلایحت

 رلرکسع یسوناروآ یزاغ « یوه یلد « یسایلا شوموک یزاغ ۰ یواجروب
 .خیج نوک انوک هدنرزوا كجات ره بولسق جک ییراجات نوک انوک بولوا
 ! یرادانق « یرابوت شوق هرقو شونغز « نیهاشو انروط راکلج . هفیج

 .شاهعمشعش یربغو ماروم .فحتو رولب ردق یعورزوج هدنسهم كن راجات

 یراقالوق ییاو هدنلل | قبجا یاب هلرابللکوک « كرابلد هم .۰. ۰ راو راشاط

 هنیراهک ۰ شفوص یرللبت شونغز .نیهاش « انروط بوچآ راکیلد هدنرلناب
 نوکلک یرلسأرو راذغو . سخا یرلهرا نیسلالتقمو یرلغاد ملست

 .لیراص یراتتسو تروق هدنرلقریص هسحنادصوق یهدنرالا . یدشلوا

 او هنسرلاقرآ . یدشع ود هراز هلال یمارح دمزا هلسهشعش كرل

 كنبرلشوق نکوجوک  حکنلود « شوقءرق ۰ یشوق هود « لاترق هنیراقونلوق
 .هکیدرلشلآ كان تشهد ته فوخحو بح ر نوالغا یراداسق

 « یلکدرکج « یلخرج ریمد شیراق ررب هدنراهمزح .یدراقروق زسههش مدآ
 . هفب «حاسم ۰ ليف ۰ رلناقلاق هنکت هدنرهقرا ۰ رازومهم یلکلف خرج

 م هالک « هرز ایرثک | « راو یراثافلاق بلح نوک انوک ندنسنرد نادکرک

 .یرایزاغ یلیا مور قرا ف هرامک يک زاق « یوالتق هار « هغلوط

 .«نادغب قالفا راتآ یراقدلوا راوس ۰ یرلکدس ۰ یرلتآ كنس . یدیا

 .ماتس « راراب كن رابد كسرو هحىلشاط . یلطاص ۰ نامروا یلد « هر ود

 ۱ و 271 تو یخ < ینسح : یدبک انوط به رات | .یدبا یا

 ۳۶ راق لآ راالوا لاک یزافو یورو



 ۷٥ زمکیدتیکه رفس هنیرزوا یلالج هبیلوطانا
DDE NIE KUDE MD DDE NOE BIE DIE BIE NEIN NIE DIE NDE HSE DUDE NDEادص  

 هغردق هراب ییا نوا اشاب ىلع نادوف هدارو . یدلدا رود ندنراندب

 ۰ یدسا یرلقلنامداش كنفتو بوط ماع هدکدلک هلبا نواه هدرادشابو

 نادوف بودا یتانامداش كنق ملیارب هلبا یهاش جغنالریف هدیشاب یگاتسو

 نایعا زانو زارفارس نارفالانی هلبا هرخاف تملخ ررب یثاب یحناتسوبو
 بول واناسحا كس رز نابم « نابمه هنغاحوا یرجکب هدلو . رایدلوا

 نزن هرزوا ناطالس ےدق نواق ینمزاول عرج و حالس تالا كركسع

 ناتسکنس بوقااق ندارو . یدلدبا غیلبت یداب رهش هيس نوجا یمهمردتا

 هدنعاس شب ندنرارانک زکد راتوكنت ندنجا رلقلنامرواو كالتفح نابایخوب
 تعظع ٌةدربارمس قحا هلو . لدلك هنسهعلق بارخ (هکره) بوسشا
 . رایدلبا مارا و ثکم هدشاطو غاط مالسا دنج راس بوقیص یسهرئاد
 یرامهبا نییزت هرزوا بیرت ی رابالا كراناریمرم هللا ارزو نیشنهق
 ء هلا ارد بل هاک « هقرش هاک قرهقلاق ید ندارو بوشوا نامررف و ما

 هاشداب هلیا یالآ نضر ارزو هج كردبا روغ هرجا رام تخردهاک

 ناسنا هدیدو نامز مثچ یفالآ نیزعرب هلیوب هک رایدرود همالس هیارآ كلم

 چرک) .رکوم تعاس چ وا « یدلاق ناربح هنساشام رلزوک . ردشمهمروک

 یثاب ییج رکو هدنمکح .یشاب یجشاتسوب یساروب ۰ قدراو هللزنم ( یسهلکسا
 . ردشعا همیظع تفایضرپ ههاشداب ولتدامس یثاب یجناتسو_ هلال وا هدنطض.
 ییا ههاشداپ بولوا نایلم یرلنطب كردبا عوج عفد هبناغع رکاسع هل

 . یدکچ شکشیپ هسک چواو تآ رب یخد هبیاورپ وک .«سیک نواو تآ
 نوو ک ردها رک رب راداوصخم سوس مراتاتبو  یادراو کا
 . ردیشاط چربک یراغاط هلج كناروب ردک ندارو یجرک كلوبناتسا
 نوجا یرهش دبیمزا هدیسیللا ؛ یدنولوا لت یلالج رفن یللا هدهدارو

 5 هدراسیو نع الکوو ارزو عج هنب بوقلاق هدندارو . یدلموف یلآ

 . راتدرود همالاس ههاشداب ولتداعس ردو ه هشراو هس رهش دیمژا

 الوا : مەدیانایب یبالا رکسع كناشایدمم یلورپوک مظعاریزو ندرلنوب

 ام ترن رکاسع قرغتسم هرم د لوک تاقتاق هدنراس و نا كهارهش



Eیمهمانتحاس یلحابلوا  

bweوهم  DDE DEDE BEDE BIE BIKE BIE DIE DIE BIE PIE DEDE WIE RIE DIE DIE 

 بوروا هاب رد یدک هزاڅ ناه ! هدهحسلک ىلا هک هراح هن هدهسیدلبا

 لق هدایرد هدیوا بوشش رادالح نکیا هدنددص قلوا قرع ابلدیار 

 یربق الاح « مدریدتبا نفد هدرانک رب بوراقیچ ینشمن كتکی لوا ریقح
 هارد رایحتاتسوت یراشمز راس « ردنابا-ع و مولعم هدنب رق یسهلکسا قاوق

 یدرلرکود !

 یارح هانب ماع هاشداب بوک هلبا لاح و نوک یعرکی لماک هحبت
 ناود نوکلوا ادخ تمکح « یدلک هللزنم ( كدن ) كرهجوک ندرادکسا

 دنبو دیق رامدآ مولظم ریغو مولظم ددع زوبکیا ندننناج اشاپ یلهلبق هدرصع
 ندشابکیا رادالج .رایدزید هنکوا سوک هرزوانوناق یرامرحموا بولک هلبا
 بولءف بانر ندنرب نکا هتسا تسد یر كهانكى نک رلروروا جلف

 بونود هنسلوا ندریدلس دالج هک یدروا یتشپ هلبوا هن رب كدالج
 «!نوسشلوا لاوس ندعالو ءندملبا «مانکس ىدشالوطەنغاا یرلقاصیغاب

 ولتداعس . یدلبا ناطلغ ینسهلک كتکی وا بوشیتب ید دالجرب نکرید
 هدهداروب . یدلک ه (هزوکگ ) هدتعاس ید بوقلاق یخد نداروب هاشدای»

 یسهدرپارس قاطهن قاطو  بولک راباالج رفن شمت ندنسیکب رلکب ساویس
 ردق ههحنراو هب ( هکره) ندارو . یدنلقادج ندنرلنت یرلهلک هدنکوا
 یسهمتیک مدقم نوکر, كنغا- وا یهبجو یرحکب هلغلوا رللو قجاراط
 اشاب ینطصم ونباق یساغا یرحکب . یدلوا رداص یرارهش نامرف نوجا

 كهاشداب ولتداعس هدانناوب . یدلبا هارمزع بوریدلاح ی راتاحر سیفن»

 ییدلک كنوباه ٌهدرادشاب هللا اشاب ىلع هسوک نادوبقو ینساق یشابیحناتسوب

 مالا رفاو بوا ا یرارطاخ كنقاخ كلوب یتا هدلزنهو و یدسنلا ربخ

 تهجکیو لدکی كردبا بتصو نیزت یرلحالسو تالا. یدنولوا ناسحاو
 هل هلب رلاغا | نالوا هدنکرد هاشداب هد كنالکو و ارزو « یرهمنک
 نامرف یرلهمشوا هرفس هدنتلآ قاحنس بودبا تکم ها راهمبخ هدنرلکولب

 یدلدیا مارا هدنازنم ( یسهلکسااغا ) بولبقلاق ندهزوکک هدعب . یدئلوا ۰

 یراهلک هدابرد بل بولک را بلالج رفنزوب ندنکب یناجس موروج هدارو
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 ۷۳ زهکیدتیکه رفس هنیوزوا یلالج هبیوطانا
UAE NS BIE NIEHS BIEیوم  NK KDEحج  DDE DEDE DIE KK REDEهک لک  DEDE NIE NEDE NIE NIE RIDE 

 .توص هدرلملسم رتحو هاکراب هع هدابللا فصت بتوالوا ثکم هدرادکسا

 .ناوبد عابصلایلع . یدرونلوا تدابع بونوقوا رادیحع و دیحوت هلبا نیزح
 .تلابا قرهلیروا راهرط.هرلیناقاخ سرک هدنکوا هدرارس بولوا یهاشداب

 .رلاشاب شتفم یراهسمک شلوا تباث یلیلالج هلا رلهءعرش تک تاب

 رلمدا زو هم ناوندلادم هدنکوا راسوک ندنرلکدردنوک لا دو دیق

 .بات شنا غيت بوزید یهللاءانب ردنوب رلکلف دالج بیترتاایلع «رینهکوروس
 اتداع : یدرلبا باید . ملید یرادوجوو هلبا

 ..یمافق هقشاب « راتب هقشاب یسفق مدروک كصخش هرب بوروا نیو كلف دالج

 . یدریابدانود هابرلشعن ناسنا ها زرطو رادکساو یدرابا قدصام هتم

 با نفعت بونود همدا یب نوخ راز هلال رادکسا هدا نوک چاق رب

 رلناق . یدالشاب هفلوا برط ضم ناود بایرا ندهح ار دب نلک هلوصح

 .كرلناروتوا هلبا لاب شیاسآ هدرلهمیخ راتکم نانوق هنسهجرولوا هنیرزوا
 . یدرسا دولآ نوخ "ی راتسدو اولا تک نا ات ا و
 .لوانت ماعط ندنموج لرلکنسو ندارد رانالوا تعط بحاص

 تقو هکیدلوا طلسم كنيس ردقوا هنرزوا مالسا یودرا . یدرانمهدا

 علم ندرب یاتفآ یابض بولوا مام هی نا كات لا م هدرہطظ

 شعل هدقدلوا مالعا م ندنوک ید لالمرب لاوحاو . یدراردیا

 .قمریدلوط هرلویق یرلنلیسک رشیتلآ « رشب بولیزاق راو وق نوما مدآ یخ
 یشاب سسع بولوا لصاح اغ هدندهع زاق راووق تاب . یدللوا ریدت

 هایرد هدنکوا یسهاب اشاپ ردبح بودیا لیمح ءراهبارآ یراشعن هرئاسو
 زوم اح ملارد ز یرایرکک تولوا شا هد و تار ا

 « یدلدا ریدت كمهلبا لق هداروا تورو نت هناا قاوق یرانلبروک

 هلدالج بودریکس نکیا یلغاب یلا بودیا تأرج بیرغ تکی رب نوکر
 یراقاصرغاب بوقیچ هرشط دالج ناس نامه هکیدروا هعیدربهبوا هنیرب
 موه هد هرادال> 0 تم هش رزوا كن وب ٤ یدلوکود هنکوا یعابا



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۷۴

 دعا كلم هکمدلس یا -. یلوروک « مدتبا سون تسد بوراو هتروصح

 . قلما دب هليو e ودلکد رداق هزکطض كزس هک ردمدا انوک رب اشاب

 انهو و ) هلا العا ت ؛ص ریقح هدکدد « ! وقوا نارق رشعر زت ؟ كسردا

 اشاب دم یلوریوک . مدلیا توالت یی راتبا (دبعلامعن ناملساادوادل
 یفاوغا راس یریقح لرهید « لوا هدزمتمدخ مزب خر س » ندنسافص

SESE IEE 

 رورو تل شا یدرو تاشعت علبام اغلاب ء دل رهملبا قاجلا هنس هز

 اک بوروتوا هدلوناتسا یا رب قروه وا لوغشم هلا یرله رخ یاعد

 . كدتک هنیرزوا یلالج هنیراید یلوطانا
ee e aا  

 ف ووت

 هنرزوا لال هب یل وطانا رار هلا هاشداب ولت داعس مدنجر ۹

 کا زره

 بولیسک یرلهلک كن رهدرکرس یلالج قوچرب هدنسهعلق بلح امدقم
 هنسلوروایند كنرابفسلاذش هرکوص . یدلدا ناطلغ هدنکوا تلودرد

 . یدلوا هحوتم هسرزوا رابلالح تانلاب رفظ ردنکسا هاشداب بولوا نامرف

 ید هاشداب ترضح : یدنوق هرادکسا یارح نوباه غوط ادشا

 ندیطنطسق ةسورح مالا رکاسع میج بودیا ثکم هدنوناه ؛دریارس

 بوک هرادکسا نالوا قصالم هسدقم ضرا قراللوا راوس هنو اه ٌهدرادشاب

 توضح هحنصاب مدق هتیربنع كاخوا . رلیدلوا هداد رارق هدنکوا هدرارس
 هرس سدق یدنفا دوم یرادکسا هڪ اهن هلرلبحاصم چاق رب هاشداب

 .یدلنا دادمتسا ندنراتسح ور بودبا تراز ینکرابم دق ص كشنرلترضح

 غانوا بودبا قدصت صلاخ رز كسم هسکرب یخد هنیرلبتولج یارقف
 « هه راسو غاب « غاط ید نیملسم شوج ۰ رابدروس رارق هدنقاطهن

 یرادکسا یارح بولیرس هلیراهاکرخو همیخ ردق هنیرراوج یلروغلوب
 .تشد هحک ید نوک ید هرزوا ینامداش لاحو . ریدردنود هراز هلال
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 هانکی یایاوا مابا تشذکر مس ۰ ۳۷۱
KDE KDE NEDE NEDE BIE DE NIE IE اتان اخ اخخمل 

 داچا راجوق هنا هقس لوا جوصا» لی ا ا
 هنهاش مگ ندناو یابل وا و یتح « رد هدافا مارا جوخ لیکوو-

 ندالواوش «هرب »هد نب .رابدک قوجاکب یرقفو هدمکیدردنوک هلا كلاب
 لادبارب لوا . مشمهبا وفعو شمر یوم قا نر ات

 ء ردف وب هل هدنو . یدلا روهظ یرثا یدمش هتشا ۰ یدمدد رد

 هلیسیضاق هجمکج زبت .رواوا هلیوب هدنسار  راتکسب ناناشوق جیلق « نایب

 هلیتدامش راضح هلح « یدایا فثک بولک یضاق هدکدید « كريغاج یان
 هلحل اط ید اباوا بوروا ییالوا هللا تشخ رادهنب زخ الوا »

 بولپ زا هبعرش تو یراتداپش هد ریو لاک او بوروا لآ
 اشا . رابدالشاب هراع بوشوا راحارج هریقحو هرادهنزخ . یداری و

 هیرولبس راغوطابصلایلع .قدروتوا هلسبوتاب هل بول هنغانوق یربقح
 کیا هقنددص ترد وک هلوبناتسنا ربا یک ییا ی شر
 یتمف كانس ك تای 6 یایلوا « زیت » هاشاب ندر زو ولوروک

 هرقح اشاب مک ناب کم ود « كسزاشوق هلکتمدخ رو كسزملس

 راد[ وک هارد ا اعا شوخخمو تاو یورو ما سرخ نوت نا و

 هنس وب ۰ یمدنوک او یعزدمآ چاق رب « مایاوا » بولآ هنسهنیزخ یعاوئاو
 رشاسم ناه . یدتک قرهشالعادو بودا رلاعد رخ وند « . نیسهلک هنیرابد

 ترا كەر دن اب ر بور دشا ندعآ هرشط ندهحیکج یرقحو ۳9

 . یدروتوک هنیروضح ولور وک هلبا دنبو دیق بوروا یغاقوب «ءراقاا ندننراق
 یرابوتکمو تح كکلم ربقح ناه . رایدروتوک هلا هرکست ید یرادهتبزخ

 كهسرولوا نس نکل ل همکج ما نس ابلوا » هدکدتا تئارف . مدر و

 تجوب هسرولوا كجهلوا رادهسزخ ۰ مرب ریدلوا لآ هسربلاق غاص رادهنیزخ

 . ران وس با سيح هوازی رس نام وا اما .ردقوب مولوا اکسس هلبا

 هرشط یربقح و یرادهبززخ هدودروس » نوسلس ردقاحو چاق ناهح هک ات و

 ۲۳ ی نوک یعرک, هداروا بوروتک هنمهطوا اغا رضحم ی ریقح ا

 یلور وکه نب بقح هدقدلوا صالخ ندهطرو لوا رادهنزخ ادخ دم . قدتاب



 یس همانتح ایس یلجایلوا ۲۷۰
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 ریقح بولک یرلاغا چاق رب نالوا هدراکرس كناشاپ نکردیا افصو قوذ هلا

 « كياقروق ! رامدا یه « كراو هرب .  ریقح . رایدالشاب هکمشکچ هلا

 ؛ مدا یب ےدنو لع حایسرب نب ۰ کد بغارو بلاط هزکبصنم كزس نب
 ناطلس اق س . یرب ندرلنا ۰ مدید « كيلا یریک یزکصرح ندنب كراو
 ینس زب یرک نددمش 1 هلرک لهسلوا رداق هه ننس هرکوص ندکدلوا
 هدانتاوب . مدلوک هرانو هللا زيا دنخشیر ریقح هدنکیدید . زیروداوا
 یهددبس « كروک بواک هرکرب هله ۰ معاطلس .  بولک یرب كمالغ

 رادهتیزخ یراتبض : مهدوک هن ۰ مدقبح هرمشط ریقح هد « یلاح كباولا

 روا ۰ شمشود هنجما راروماح هرشط ندناخ رلایشا تمیق ید هله بوریف
 ندروماج ینعیدق مالک ربو یناولا ضمب یر كعالغ نکرولوا بارخ بوغاب
 مرلرمط تیج هجنروک یلاحوب . راشما جورج بوروا هلبا جاق نکریربدلاق
 رایجومق « اغا راد هنبزخ هرب » یدلوا نمروک ینایند مزوک بولک هنایلغ
 رادهسزخ ناه هدمکیذد »؟ زکسردب ایوب کردیکد تبع ۽ افاناهع ایک

 ایس باک هکیدرواتشخ رب هلبوا هنغولبوا لرمقح بودا باترب ندنرب

 هرب هر » سلخ راضح هله ... یدقح ندعابرب وا « یدرک ندعابرب

 بوراشح ندعولبوا یتشخ ناه ربقح هدنرلکدد « ردسع ! اغا رادهتنزخ

 تالاو عباوت رادهنب رخ 8 مدرک ملمکیدد « ! رلاغا « كلوا دهاش »

 زونه ندیلورپوک « یدیا رضاح یفآ كریقح . راریلک هع رزوا هلیحالسو
 یزس مدالراممیا ههللا » بوشهتآ ۰ یدیا هدملب ید مجیلق ندمکیدلک
 .یدلواههمظع هد عر هلوا هرجا یناخ هجمکح هح : مدد « ! رلاغا

 رقح . رلشعا دس یوبق ب < رز هنسوف كناخ کمدروک بوک

 هارآ بولک هزابآ جاقرب ندزم ربشعو یلغواو اشاب نکیا هد هدبرع هج هلبوب
 هسلوالاحه س. رقح هدکدید « ٩ ردلاحهنوب « مايلواهرب سم اشاب . رایدریک
 ۱ هدزوماح هرشط « یدلوا هلب و هتشبا ندکت تراک هریقح یاس درک

 . « مناطاس هللاو -- رلاغا سلجم راضح هل مدید « زکسهروک یمرلباوئا ناتا
 تداهش < ردکرادهس زخ چ وص به < ردقو ج وص ردق هرذ كن یلجایلوا



 ۳۹3۹ هانکی یاباوا ماجا تفقنذگ ر

 ندلویناتسا وک یجنمرکب كن رخالایدج یسهنس 9۹
 :رکندنک هب هتسوت

 . قدروطوا هتفه رب لماک هداروب بولینوق هنس هبصق ( رایحوط ) الوا
 یلور وک هرک یمرکی کلب یربقح نمدنفا نکروروک یمزاولو تامهم عج

 ندربقح یلوریوک . مدیا یسادختکوق بوک « یدردنوک هنیروضح اشاپ دم
 نالوا نمادختک و ق ندنسافص قرهدوقوا مظع نآرف هم بودا ظح

 هستیا یسادخک رایجوق یایلوا ظفاحوب اشاپ : هکرابدرویب هبیدنفا یدهز
 هاب ید یدقا یدهز هتنرزوا هو زا هلو 6 اف دره ا
 لوا ؛ هسا لوبق یزمغل ادختک رایجومق ایلوا کشاک هلون : اشاپ هدقدزاب

 بودیشیا نعراشادلوب ومقکی هيد « «ردضابرقا ندنیشو زار مرح رخآ
 هرقح اشاب . رایدالشاب هغشاب هلی رظن تراقح هربقح یرلنالوا هدراکرس هح

 هدکدید « مدیا یسادختک رابجوق هلبساحر نور و یس ! مالوا « لک س

 هنا شيپا ن رکا هدنسه اثم یحاصم و یعاما كعاطلس للا كراب س . ریقح

  مدید « ۰ ماکح یرادرد را شو را نعط قرهلوا راکتمدخ بورک

 « هب ( هحیکح لوح وک ) یک لا . یدلبا تعارف ندادوسوا هداشاب

 . قدراو هب ( هجمکچ رب ) یستریا اهد

 موم

 هانک. یب یالوا ماجا رسو ت

 نوجا لاوحا ضم هانشاب دع لور وک لا راعایا اشاب نرمو سس

 ییولسا تبع نوتکم كلور رک نو هاب اونایی هیت یدودنوک
 یسافق رومسرب هرقح .:مدلوا رهظم هنتافتلاو ظح رفاو كناشاب بوریو
 تاوغا رئاس بولت هزنانوق نالوا هدنناخ هحمکح كوب ۰ یدریدک كروک



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۳2۸

DESE DIE WIE یک DIE DIE DIE BIE DDE کوه DYE یک KEDE DDE DIE BIKE BIE هک BIE BIE DIE BS 

 ولتداعس . یدنولوا ناسحا هکلم هتب هدیهاشداب روضح راقاطهن غانواو

 رادرس هدندح رس هنتسو » اردک رر روم رب ههدنفا هاشداب

 یدقوص هللا یدنک یاش جوعروص رب هنشاب ود « . ثكسممظعم .

 » تداع اشاب بودا اعد ربخ ود « ۰ هلوا لریهطو نیعم یلاصت هللا « یرو

 تآ هللا یلورپوک بوقبج ود « ! ماشداب مکیلع مالسلا » هرزوا یسهعدق

 مز یلورپوک ماعطلادعب هداروا « رایدلک هنیارس ریزو یلورپوک ریارب یشاب
 ندنساما ۰ هلآ رام هلآ یصنم » بوردک هرخاف تعلخ رومسرب هیاشاب
 زعدآ شمروک شبا زارابو لصحمرب «ریدمرپ هدنمان اغالیعایما : راو ماحررب

 هدکدید «. ردنوک لسم هبهنسون یدمش هلا فطل ی آ .ردلصالا یونسو .راو

 کی هلکباح كنساما رک هشاب «هناج كاجر كنس «متاطلس هللاو س . اشابثلم

 نب هدکدتیا هلماعم یغاشا ندیراقوب بوشهبوس یزوق هرط هلن نالوا سم
 بودیا راتاکش نوک انوک ےدک دنک اکس ءرکوص . مردا لع یتسدنک یخد

 مکیدلیب ییراقلخ نسح ۰ شمکچ یالبو درد منو قارب قافن هزمتیام
 ندرانآ هکرداوا حیح مالک . راریدهزوک ینوک کنوکوب ۰ ردراو مراہیرغ
 هک لورو رد ا ید رواش لوقمم « كرك مهسا لسم یرب
 ربارب کشاب هلاشنا كدەنا لوق هکما سم هبا ماجر مب ینا نس ۔= . اشاپ

 كلم هدکدید « مررو هنس و نک وا هتشودنک نودنا رزو رب

 ندمتسوا لکد یهتسوب نادمتسوا هكهسرتسلا ! ردارب « هلا كرام هللا. اشاب

 نيرا ناه » بولوا هراشت | یاوز وک هننرزوا كنو .رید «! رو یرازو

 تب رمشل ادم وند ۱ شلک تفخ علقم كل یلهلوا اق « تک هکصنم قلاق
 همالس الا خبش یرغوط بوشالعادو هلا یلوریوک اشاب دمحا كلم روخلاو

 كس اغا ميهاربا یانوق هلبا راغوط نآ لوا بولک هنارس ندنآ « ریراو

 یستربا ۰ رایدروتوک هنسهبصق رایحموط ندنسودت هنردا یغوط هليا راتکی ددع
 فلکمو لسکم هلبا مظع یالا ندشید کشوک ی الآ حاسبصلایع نوک ۰ .

 نی . كلدانوب هبهئسوب بوقیچ ندلوبناتسا هليا رکسع حالسرپو



 ۳۹۷ ناطلس ای ناهمسا تافو
BIE DIE BSE BS DS REاقا  DIEعایق  BIE DIEنایک  DIE DE DDE DD BDاه  DA DIE DIE DIE DI 

 : مح رات هننوف كریقح

 سودرف لزنم هنحور هلوا كناطلس ابق نمرات یدید هلا اعد رخ ایلوا

 : ریقح خم راترب رکبد
 غرا هلبا ناغفا الوا یا مدد یلکیسک ارب

 ندنسایق یدلربا هک نون وکو د هللا كنس كلم

 هاشداپ ولتداعس یناشاپ دما كلم ینوک یجنمرکی كنتافو ناطلس ابق

 ؛ نوسلوا غاص كشاب « مالال كلم : بوریغاج هنیروضح وبار هلیا یلورپوک
 یتلابا هنسوب اکسس نوجا كمتا عفر سيجا كابق ! رولوا هلبوا هللمکحا

 ندنکدلبا ظ قوح هداروا اشاب دمحا یدیس اما . مدلبا ناسحا ااو تقم

 هنیرانشد كيدنو هدرافرطوا بودیا تلادع . مدربو اکس كردبا لزع ینا
 رخت ةضِیراملقهچ بودیا تراغوبهن یتیالو “ییا «همردچآ زوک
 یم رهملقو هظفاح هلزوک یرادحریس « هنا لغ هش رک طخ نهو لآ
 : یکالماو لامو نر كنس ن ؛تزوک بودنا مەر یک کر کو ریمعت

 هنحا اما . مربدهژوک هز وک هلاشنا یلام نانوق همالوط ناق رش نامزج
 اف ارز ؛ ردکلام كس کم رار رانا ا ہش قوح یقاعتم ه هناخ هبج

 ناقلاق كفو ۰ هالک « هرز « غانوا هک یدامراو هرز و یربغ ندنس ناطلس

 ود «نوسلیریو زيت «ردکنس هن رانا . هب ثاربم حالسو تالا راسو

 مام هسک زوب یدب كيب من «مهاشداپ = . اشا هجنلوا یدایرهش نامرف .
 هد « ردمقح مهاشداب ؛ ردهلمرهم من هک شمت یرب . ندای یللاو
 زو کیا زو هکدتک هصنمیه اکس اما هکر هم كنس « ىب ٠ یوربوک

 بوردنوک لام هلکرهم قرهتوط هکجروب ندرابصنم كنس هني بوریو هسک
 ۰ ریزو مناح » هبولورپوک هاشداپ ولتداعس ناه « رد « كدردپا ادا یحرو و

 هدکدید«:لهررو شور هسک زوو نوتلا هسک نوا ندلام لوا همالال كم .."
E 

  "n . ۰ ۰ ۰ ب 7 ۰ U 3 شوغهسکژو و نوتااهسک نواو یصنمهنسوب ینسهبملق مهاشداب : ولر ۲ ۱ ی

 بقءرد هدکدید «.ردکمهاشدا نامرفو ردناسحایا مهاشدا هللا و «كسرر و ١



 یمهمانتجایس یلجایلوا ۲۹۹
KEDE DDE HS مک DUDE EK مک یک REK BEDE HI DDK EK RIED NIE EBDE 

e یوریوک هدقدل وا دولا كاخ كرهشود هرزوا یرف كناطلس بوت وط 

 نی کت هبکح ما ؟ كسردا هلو نوجا تروعر ردیلکد تبع ۰ و ی

 دهد

 .همشتب هکیدهع س. كلم هدکدید « ۰ نوسلوا مدهع « مرر و اهد ناطلس

 .بولا یاشاب ید ارزو هلح . یدتک بواوا دولا بضغ یلورپوک * یدید

 بولاق هجیک یدب نوک یدب هدنسهبرت ناطلس ابق ریقح . رایدروتوک هتیارس
 زو ید هدنوک ید ندراناطاس ناک هترایز « مدیا توالت فرش عح شب

 هقوا یتلا « ربنع همامش یدب « یسهغا بیج لیج كيب یمرکی ۰ نوتلآ قرق
 .دمجحا كلم هدو شد کر هن اما . مدردنا اعد رخ بودنا اد دوع

 ها » كرديا رایرفو وب غ كرهرد تبا توالت فیرش متخررب بولک اشاپ
 .«كداشو ها قالط تاهح تاهج ندنس هتشا هک یدناوب هعفا و مکیدروک + ماو

 جره ۰« یدا راو رلناطاس ددع یدب نوا هدرصع لوا ا یدا رد

 تیاف هموحص ناطلس . یدبا نمهنیک یک ییدنک كناق هلبا كلم یسیرب

 اق ماک ان اما . یدردبا راماعناو ناسحا هرلناطلسهلح بولوا یرتخا هزیک اب

 هی د ناکام . یدنمرگ ندب یر زونع هدننداتپش ناح هموحسم

 تمارک نوک انوک ندنسیدنک مدقم هنس جوا ندنعزن تلاح . یدشمامراو

 .یدرونولوا عاتسا تانک بياو بیارغ « رلهلاص یابژر هدنسهجرد
 .قلع نیس را زا هل رح تب ك هدف ناطاس اف و هضالخ

 دما كالم . رلهددا فیصوتو شرع یردق هرذ كنس هل تاصخو

 ههو نوا قلرادههرو قلناوخ وزجو حیبسل هدنسهبرت هریقحو اشاپ
 ندیلوتم لاصالا و ودغلاب لاسو هام بودیا هنیعم ٌهفیظو هغآ رشیمرکی
 هرزوا رس ربو الاح . مدردیآ بصز لکو هعرب زد هتک هصنم رب + مدربل |

 عا بونا راماخ رینعو روک یول واتواات راه مش ج هدهس تاقوا

 بت مدآ .e2 :> وا یتا و یاب بولوا رولر, ی-هق كنرونم رب# هلا هسط

 یدزوا ییایدیا داقا لیداق نوک انوک یهوجم .منممو رانادعمش الطم ردق

 . ردرونم ربق رب شمنلق هتسا رم هلتسوت روا هک



 I ناطلس ايق ناهمسا تافو
HYDE HAE NIE DIE DIE NSS 

 ینایق راقاف هلا ديحوتو . رایدلوا راوس هراشاف ددع كس و اک

 تشذگرسر, شلوا ماو مدقم هنس کب ا ا دوو رک <

 : یدلک ماحا رسو,

 هشناب .یلم.اق یەک فقافز « یداآ یایق اشا دما كلم
 ماع یلاقص اشاب هلغاو یاب رب كنلاقص كناشاب هدم 7 . یدمارغوا
 رهبحاصم نوعلم ی هجا « یدمهدک هل | هق یا شا ردق ههحلوا

 نس « عاطلس نیاض » قرهلوب یعلاط كناطاس ابوك رارافجو مجنم

 «كسروا وا دنبش نکرروغوط نا یرضم فن را 1۱8 دام نوت
 ید لماک بوب اغوا هنناب یاشاپ ندنراقدن وقر وف یناطاس هموح ص ود

 هدلاو نوکر . یدمراو هشناب كناطلس بوکح هع رج یروق اشاب لس
 هنصنم کهدنتلا هق كاشاب < كسزامدوغرط چبه نس « مایق س . ناطلس

 كلب بودا دکب یسدنک هبسد ١ فلت بزالاف وباع نوح . رو

 اق هجیکوا هلکمرب و روتسد هجتهجره هدلاو هیاشاپ « ریریدشلزوب هلا اشاپ
 . یدلاق هلماح ناطلس

 هن بورتک هباند رقر هرکوص نوک نوا یا زوقط ناطلس اق ندنآ

 عیج بودا تح هاشاب رد یدلزو یرو كنسزو هده < یدلو)

 هح اما . یدا هلبا اشا یتبح به قرهغوق ندنساحم یرلهدسفم هحاصم

 بولاق هلماح ندکلم هرزوا یزوس كنرابحاص مجارختسا یکمدقم هدمالک
 ۰.۰: یدلوا دېش نکرروغود

 هدمکیدتسا بارشا هاشاب یلاوحاو بولک همرطاخ هدشاق رازوسو
 اکو لماک داتسا هکد هکردیهلا "نخ رسرو + یدلوا هلبوا لی ء ایام

 بولوا دش رح یدمش و ندلس ید نوا هک افح . زامالوا ففاو

 قرهالغآ كلم هرا وند « ! ماج متمعنلاىلو « مدنفا مناطلس اق 3 یدتکب

 ات بولا هنرافنک ینوبات مدا كم هڪ نداروا ؛ یدراو هتسوبق هجابو

 هدنسهیرت ناخ ینطصم ناطلسو ناخ هاربا ناطاس لصتم ا ا
 هعرص هدلحموا یاشاب ناه . رلیدتیا نفد هدنزو ما كن ەر رظان هنمرح



 یبهمانتحایس یلجایلوا ب < وب
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 یرللام بولک ارزو هله یشاب رادهمزخ « اغا رادهتنزخ . یساغا هداعسااراد

 نابرپو نابرع هسیا ییراوج هراګ « رابدلبا هنزخرد كردبا ضقو دخاا

 هلاو وک ا شاب یللاوز . رایدلبا ترشابم هنتیفکتو زیهجت كناطاس ايق قترەقارب
 بولک یهطلاب ر ندلوبناتسا نکراقاب یالا یال | هفارطا بولوا ناریح و.

 ء كنفوت كيب چوا « هسک زو ید كم نانلوب هدننارس لوبناتسا كناشاب
 هاسرس « ءالکو هرز زوزکسو هرادغو تخر ددع زوب زکس «حیلق زو کیا"
 یلصاح «یرلغانوا زودنارز ددنع چوا « یراساطوصو قحاب « قالوقو»

 طض هید ( ردیلام اق ) یحالسو تالا ییدلبا عج كربزو رب قلبی قرق
 هرز ترو-ء هر -. بودیا دایرف اشا . یدر دلت ی رلکدلبا ضقوب

 اف . ردلام م رلنا ؟ رات یتسو نالفو كنف و < اتوا جلف هالک

 بوس هکید در یدید « یدنولو هد ارس كن | ندنکیدلوا هدارون

 هتسک نوا ۰ نا هک نش ۰ هسک دش زو ید كس كناشاب

 قردلبربا ندناحو لام هرکو اشاب بودنک ید نوا لام ادختک هدق
 یلورپوک هدلوبناتسا ناه ... یدلوا دبقم هنتساعد « كل کطا « روبص اب »
 یسیدنک وند « ردهدلق هتروا یهدنناخ هدلاو هلح لام كناطلس اق » ریزو

 نداابط ینابتمرب هلیربصح رصم كوسرب بورک هنسهقبط ترد بوراو
 . یدلک هال یوا درهم هقناق سسناخو ئاخ قرهنمالو یر: هقنتشاب
 یاب یجناتسوب هللا رتفد یرللام می بولوا رضاح هدننهزانج كناطلس ابق

 ا كام .رطدروتک هسد « زیورونک. هنالوط نیمرح یتسهلج » تورد هنفیاق

 ملست . هدنایح لاحو غاص مه رک ۰ معاص نب « رلمدا هرب ها س .اشاپ

 یخد مرلباوئا یدنک مب هرجا راپآوئا وب ۰ راو یلام ردق وب شلوا یلوتم

 یالوط نیمرح » بوباقاب هنیدایرف یلورپوک هدسیدتبا دایرف هید « ۰ راو
 ود « ۰ زردبا ظفحو ذخا یرللام ون نوجا یسهبعرک هدزب « ردرب ناما

 . بوتریدلاق یناطلس هموحص هلرهسد « یهزانج كلربدلاق » بوری و باوج

 بولیق ییز لردیا دایرفو ویر مدآ كيب زوب هدنسماج یراصنا بوبا اب
 ء الکو « املع هلح بونوق یهزانج هنغیاق یشاب یجشاتسوب هدنسهلکسا ماما



 .ینوک کیا كداطلس اق هرکوص نوک ی لآ یمرکی ندنلقن یمەعقاووب هلزمدنفا
 .« لهبحاصم * یرا هریشم ۰ راناطاس هلم هدنساننا لمح عضو بولوا ماع

 اخ دن نولوا رصاع نا و هآ قلا ترش ا
 .توالت هفبرش تاولص كسب قرقو فیرش متخ قرق هدهکرابم "ابلوا

 کز ید ناسا یک ریراقبج یطاص ٌةقان ماع قالخ نکرونلوا

 .بوبا د هحاسص هحک لوا « یدلبا قنشم رتخا هزکاب رتخد هشوک
 اتشاپ نکد هحاص بوتوآوا رابتاساسعو نور مد پتو هننشلاب ناظم
 .قدصت ناطلس اق یخد لام هسک قرف . یدتا قدضت هسک نوا ندللام

 اعد ریخ یرلررب ره بولوا سلم هلا نوکانوک ةوسک مدآ زوب شب بودیا
 :یرلکدسا نسل « لوص » هدنچر ابا نا یزاب تیک اما . را اوا چیخ
 .هرشط ندنردصم اما بوتا نده ر هحنیقع هجا دلوت رلموصعم یش

 .« كوص »هرجا مر هلغلوا یحاص محشو مل ناطلس ايق هتشيا ۰ زاماقبج

 هرجا بويا رهش یسیخابصو هجیک وا بوشییاب هنکهروب كناطاس بوق
 .كنقحاولو عداوت عیح كناشاب بولوا لدم هغزفو عزج یامداشو رورس
 هباقلاح « هاقاح بووق هرجا رامیلک یناطاس ابق . یدیوق رلتمایق هنشاب

 ربا یسحف لاب رو رلیدصآ ءرک ییا یناطلس یغاشا شاب ؛ رایدتبا ماع

 مالک هصالخ .رلیدیوق هرجا یجبق یناطاس بوبوق یوص كجیچ بلرب بل
 هله یرلقوذ یبدتسا هانی رک ریش كلا هلبوا هن اطلس نوک جوا دق

 هلیغا مداب یرالوق بولک رلهبا یلناق سمالارخآ ۰ رلیدراقیچ ندشنرو
 هتشا » بوقوص هحراو هتیراکسرید یرجا ندنردصم كناطلس قرهالغا

 :اهد » هار . لدراشح یرد هرابرب ود «. یدقبح هلوص لدم ! ماج

 نوک انوک یک نادرش « رکج « یرد شاب هدایرب بوقوص ینلا هد « ردراو
 ووا نبش لو یجدرد كح عضو ناطاس اق قترآ . رلیدراقیج ایشا

 .یشعن كناطلس بتولک یه كرلمدا نالوا رضاح هدهدریارس نا لوا

 راس یزبو یاشاب بوب هلرهم هلبا دلک ی ازخ یربغو یراهطوا نالوا

 رجا ندلااقرط درد رد هاناو هلن ترک را



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۳۹

 عاش کهتبن . ردنراشا هکلوک هسیا زکفیدالغا هدعماح ۰ زاملاق هلماح

 : هدنسرب یدنفا یدحو

 هکلوا ناب رک هداسد داهسیا رتبیا ترخآ
 درک هساوک بونایوا « لدیا نایالغآ هدىاوخ

 قو اا رو یر قو اورم هلاشنا *«رومروبم
 .ناضلسهدنا هکر دشملو ر وکه دنس هاب تاقوطهدرابآ نک یربعت كنهعقاووب !قوب
 همراغابوب من «ماقو هدنرلغاب تنح هنسیدنک دمه |ناطاس بوروک همقاورب ءرکرب

 ندکلم ۰ ردارب قو . ینطصم ناطلس هرزوا كنو شمزوس «آ لهسلک
 یر ندلمروک ناطلسم یهفقاو رد « نوتسلکه رک وص هدنوسل وا یزفر

 ام نیش ها یا اد Ey ٍعا هللا . ردهلماح
 بوبات كرك نفک یرلکدربتک مدا ترد هنغوتاوق بونیروب رازا ضام
 ءاشوب هلقح سما یابق هتلا » : لدا ناطلس . ردتراشا هنکجهدک هرزوا

 هدم هرک وص ندا چوا یسهید « لک هدنس هرکوص لب چوا هسراو كلقع
 حرص راو جھ هلا مالسالا خش هدهف وصايا . ردتراشا همغجالوا ترخا مزاع

 كنهداز یعنصو تمالع هننجالبق كمالسالاخبش یم زام تیم من زمغیدلقزام
 . ردنراشا هلت رمعم یلخر هديیدع روا همشاد بوتروا همهقرا یتسادر ضاس

 ردق همرانح صر اب ی ۸ هللا اه وک هام ی هدبوشسا هلا

 .یدید « .رولوا موحیم هداج عضووب ناطلس این هتبلا . ردتمالع هک روک

 زکسراروب زکیدنک هدمه« زکسرروک هعقاو مه « مناطاس یہ س . ریقح

 ,حنف یدقا ماما الوا ادخ دمح . راربد ردهدناروب لکد هدنروک یثود شيا

 هد زکرصت هات یا رع هلاشنا ۰ یدابا راربعت نسح بودا مالک

 .«یعرولوا لام ردق هرذ اما . مدرو رطاخ للبت رفاو وند « . ردقو ریان

 سس نیم مس سس

 همج رلااهملع م:ارذاخ دارمناطلستن ناطا- ا ناهمساتاقو ,

 اغا دحا كالم هرزوا یلیلد تمکح عطاق صن ( ناف اماع نم لک)



 ۲ اشاپ .دجا كلم یایّور بگارفلا نم ۱

 نام : مدا ماماشوب ۶ مااا رک سد ا
 نا مد ماشو تمرد را یعرزا

 صا ؛ رد هلو لزا قح سما . نیسراشو هتلا اما « رولوا یل س . دما

 رکم هدکدید «! لروتوک هعرش یلموش كبل | . ردکنیم لوسر عرش

Eهبق یډي لج هداج هو ا ا ا و  
 نب « كسراشوب ینایق » هدهبعرش ةعفارم . شعا رارضاح هاب رارب زو
 لصا ندعاسل مد هرکوص ندلادحو  ردق وب نکرد « ! ماماشو »

 ندهآ وا مالوا الاح هک مدکح ها رب . یداوا رداص یظفل شوب هدیداوا

 نقاب نب هللأشنا » ندمفیجا ناه . ررتبت یک هدیدنازخ كرب مدوجو نوتب
 ءدیککد « مردها رار نامارخ کا دداا تر را اد
 هدهنغوناوقو بوتروا زب ضایبر, هنشاب كنابق مدآ چاقرب هک مدروک ینا نامه

 هاسف ایشاب كلم یا : هک یدب د اکب یر « ا ترد.

 كنو « ..یدلوا مرح ا بولوا شو ندنس یرک ندمشوا ؟ نسروفاب هن

 ناه . مدلاق هدا دایرف هرجما ییماج هبفوصانا نب ۰ رایدروتوک یابق هنیرزوا

 هداکس هللا هکر دکقحصا دیش همکج ملا -۰ بولک هزوس یدنفا هداز ینص

 هم هف را قرهراقبح یلاش یوم شات ندنزاغو بود « زدرداف

 « قالق زام انوکرب هدهبفوص ابا ۰ یدلا هناا لوص یلا غاص بوتروا
 خش هداز ینص هدزغاما . مدشماملبف زام ج ع ج یه هلب وا هدمرمع اما

 نا . یدک : یدوق دارمتک عارم ق تونشود نوا الا
 ةعقاو هلبوب « مدنفا ماماو « مابلوا هتسشیا ۰ مدلوم یعدنک بونایوا ندشوخ
 ۱ .. « ! مدروک كانمو.

 فیطل بیج « مناطلس : ادتبا یدنفا یلع هداز یانغو یدنفا دم ماما

 قوح هليا ناطلس هلأشنا ! مناطلس هلوا ربخ ۰ ردهمیظع ةعفاو روا ترسمو»

 < كاطلس ۰ زکسرروط بونیک هرزوا تح رل هج بولوا رمعم
 یریغ كزبق لوا ندناطلس معا هللا یکیدید « اشوب ین لا ییز یهدکع راق:

 ندزس قترآ ناطلس دوخاب . قجهلوا دالوا كکرا به بوبالوا زکهبرک



 یخ ی

 یسهمانتحایس یلچایل وا ۲۹۰

 كنو « رو یمحاکن من نامه 3 مرولوا كنوتاخ كنس ن هنو كسرولوا ا

 .ینس منی « مدنفا ناطلسا قاب » بودبا مظع لادجرپ رارکت نب هشرزوا
 رصمرب كنس نب اریز . هرک مولوا هزعارآ رکم . ردقو ماتحا قماشوب

 .یاوج وب اهد رب « مناطلس نیقاص ؟ مريلسهریو ها یحاکن یمهنیزخ
 .كاله نس س . ناطلس . مدید « مردیا كاله یعدنک هسقو  همهلبوس

 .ندقدلوا كدالوا » اک دما ناطلس هدهد بودا یعدنک ن اما . كسزالوا
 .هدع راق , عهتسیا حاکم حاکن ندنس مرد اکا ن ۰ یدد « ۱ رک ورک و

 :لالح ماکت اکس ؛ مرویمهروتوک یو نب قترآ « ییزق لآ « راو هلزقرب

 یهب» بولالغآ یخد نب « یدتا دایرف وید « ۱ یب هشوب « نوسلوا ناج
 مس ها را ی ب٩ تارا دار نوع یادیاک وش , مبقا
 .هتشا ؟ رولوا كيسک | یماطلس اکس ء اشوب یب نس « اشاپ یہ - . مناطلس

 .س « ناطلس . مدید ! هلاذاعم « اشاح --. نب هد « ۱ لآ یناطلس همطاف
aEدالوبناح هللاو هتلا ارا یمتقشح هدزس < کازم ۰ . 

 هلا » ید ن هدکدد «. كسرولآ یناطاس همطاف یسهننآ یلغوا
 .هناطاس هدمهعقاو « مایلوا اما مديد « كسلا یماج مب هللا كسهمریدشتب

 .ندنس نب ناک هجو یاب « ماج یدعا س . مناطلس . مدهرتت نکرید هلیوب

 بولک اکب هنب هرکوص ندلسب چ وا مهسلا كتجاح «مرناشو هتبلا روز اروز
 ,یه س . نب « یدید « كسمرحان هعشالفاب هعاب یربغ اما ۰ لآ هلبا حاکت
 یرلبازج زیمآ لسکو ردکهلبوب . وق یهاسفاو هفطل ! مدنفا « مناطلس
 رب رظان هفرط ندارد كنهطوا غیدروتوا ناطلس هدنکیدید « هم هلي وس

 س 6 یدربک یرجما نوع ابا ؛ یدلوا باغ دار رک هنا بوجآ یالود

 .دمحا ناطلس مناج : یدلک ادص رب هلیوش ندنجما بالوط نکرظتنم هربخرب
 خب كروسب هیننرب هماشاپ وش . رویمهتسیا قماشوب ین ماشاپ ! مکجهدد

 هلا ناخ دمحا ناطلس بواجا یسوق بالوط لاحرد ... « كساشو

 .یفاهمسا اسبق مز وہ نوچ ۰ كلم هرب » . رایدریک یرجلا ینطصم ناطلس
 FE .ندلس چ وا هد نس هسراو كاقع ؟ نیزاماشو بودا یذاح هاب و



 ۲۰۹ اشاب دجا كلم یایور بئارغلانم

 برف نع هل اشنا یرافدوف هرارارخ شاس هدبولآ یروع اند نوازا

 بناتی ود <۰ ردتمالع هتسهمرک هللا دمع تما لقراص ضاس بولوا ی
 كيب یعرکیوا . ماطلس . اشاپ هنیو . یدریو لاح باوجرب انوکوب لاحع و

 باج الدا لذب هنیقحتسم یارقف بودا ضارقا ندزکلام زنم ینوتلآ

 . ید ناطلس یدید . ردشمروس ( نکاسلاو ارقفل تاقدصاا اع۱) قح

 نکردیاریمت ندح هللا هیجوت یریغ یهعقاووب نس < ا مظعلا هللاو سس
 هد نس ندشود مکیدروکوب بولوا ریغتم كيور كنر « مدتیا رظن هکءهرشب
 ؛ یدریریو رایلست هنوک هی هناطلس .  اشاب هدکدید «. دا فوخ کلب

 یک تواوا ولم تح یاس هک نع ناف یی دن انا

 ۰ كچوکو كويب كصاخ مرخ نوتل ا كيب یمرکب «هبهنیدمو هکمنونل آ كيب
 هتیرهطوا صاخ رایحناغوط و یلرالیک « یلهنیزخ. ۰ رایجامروواق ۰ یلرفس

 كيب یعرکی ۰ یدابا تیصو هفبرش تاولص كيب قرق هجیکیه بودیا فقو
elfعباوت دک نوا كس اک . یدتا ماست هب یلوتم  

 تیصو هنتاوغا هلح كياشاب دحا كالم نوتلا كس یعرکی « هتیراقح اولو

 یلاب ۰ هاب و غاب هدرپ یدب شمن . یدتیا میاست هنسیلوتم بودا
 هساوت یدنک « هتسرادالوا ینک الماو لام هح لسالاو . یرلکلتفح و

 هکم هد ینککنالوب ضارقا یلسن بوریو ی رلهیعرش تج هلبا تیصو
 ندنآ هرجا نمراعاخ ناطلس یهدرصعوا ارز « یدلا فقو «هندمو
 ندهمهلکید بعاو وهل .زوسو زاس مدقم لسید .یدیا قو یورتبحاص

 نددنفا نسح یش اشا ییاعصم هحوق بولوا یهاطو بات ندمروکوآ

 ۰ یدشعا تداسعو تلع هش ک راتخا لاثم ه ودع هعلار قرەلا تفس

 . یدرالبق ییزامآ هدکلرب هلبا اشاب بولوا 'لوغشم هلتدابع زاره

 دحا كلم حاصرب -- . اشاپ دحا كلم ةلاص اؤر بارفلانمو
 راربخ هللا « مابلوا : کیدید هریقح هدننارس یهدناطلس بونا نهدنفا اشاب

 هليا ناطلس ايق نب رکم : هلوا ربخ « مدروک هعقاو بیرغرب هجیکوب ! هریو
 م نس هن یربک ندیدمش ۰ اشاپآ قاب : هکیدید اکب ناطاس . مشمشکچ



 یهمانتحابس یلحابلوا ۲ ۵

 هلح . ۰ لام الام هلرامدآ یجما كغیاق یه <« شمالباق راغاق یزافو ردق

 ناففو دارف رانالغواو تروء < رلاغا هرق اجاصو املع « الکو « ارزو

 اعد هدنعماح ناطلس بوبا بوقبح هنسهلکسا ناطاس بونا . رابدلک كردبا

 هرارح امو یتروع كماما مزب ۰ رایدقبح هرمشط تعاج هرکوص بودا

 ان » بوبوق هفیاقرب كویب هلبا دارح ضاسب ینروع . رلیدالغاب ییزغآ بویوق
 ههالا یهاشداب .راهاشداب هسزلک ندنقح رک« زر روت وک ر دق ههاشداب

 . یدراردیک کر هیلکیا یسیمک .قریالغآ یک كقاخ هلج وید «. زرالاص»
 هر, س . بوقاب ندنیشنهاش یخد نب . معا هدنسلاب بوبا یخد نب رکم

 خزان رو + یدا نوناخرب هلاڪ یراق كنیدنفا دما ماما مزوش ! ددم

 هاا یهوج من هيد «رانوسهلا صالخ یلوش هدهریو نوتلا كيب نوا
 هرانروتوک یتسیراق كندا دمحا ماما هلا قساق بوریو نوتلا كس نوا
 دا ماماو : کراشعد بوبعا لوق الصا یماحر رانوا نکل. مدردنوک

 « رونولوا لوق هداروا اجر « یدلاق هقح روضح ییح كنو ۰ ردسلناق یسیراق

 نوا هننوتلا كس نوا « هلا مالس ندزب هناطلس . زامهناوا لوق هدارو هسفوب

 يهوج . « نوسریو هننرلمادخ و هسراهمش و مس یدنک بودا مض اهد كس

 هش رلکدروتوک ردق هنب رلوق هات یندیراق كماما هدکدلک هليا ربخوب اغا

 بون هک رامدآ یهدننور اتم یروغف 5 مدروک . مدردبا رظن ند هر

 ندنآ ۰ شعلوا نامرفو صا كلدبا سدح هد | « رايدر و هنسلوتم هفوص اا
 « یدالزبص تیاف | نا ؟هروب ٤ مدمهروک یروعوا ۹ مت ۰ م یک وات

 هسرارریدلوا یداق ءراو یزفحزقرب هاو یا ...؟ هک ی عرار ر دلوا اجت ».

 « مراسب نب یزق « ردقوج مام۰ قوب یررض هدهبسریلاق ؛ ربلاق می یزن
 وا رب و و لت هفت یدک هند

 د رڪ ابرثک | هکردلوا یریبعت كنو « مناطاس هلوا ريخ س . اشاپ
 هلم هدهنعماح یراصنا بوبا ااو . رونلوا اعد هدرلعماح نوحصتف

 هدلوسق زبح یرلاعدو رلکحهدا اعد بولک اززو و الکو « راکو راغ
 لوق « ردبساعد یدیما ابند تاود هکینروع ماما لوا . قحهلوا عفاو



‘eV ناطلس اق فارغلانم 

DEDEDE DDE HIE DWE 

 .لذب هش رال هلح بوریتک هسنک زوب ترد كيب شب ندنرادهنیزخ
 .هریشم مز بولوا ناسحا هتسرلاغا نورب و نوردنا هلحو هرقح « یدر دتا

 :اشاب هدلح مان اووا هحشوزوا نکراقبج هرمشط هلبا اشاب هدمب ۰ یدلوا نکنز

 .نقاص . نوسلوا یتاما هللا هدنس « ردادخ رارساو - . بونالشاب همالک

 .یاق نا ردا لم عضو ناطلس مز عا 7 . هجا شاف ه؛بسک یرسوب

 . یدالغا كرهسد «. رولوا دهشو راقا

 .« ینو وق كيیدب قرف ندنکلتفح نالوا هدنرهش رق كناشاب مزب نوکر

 .راطاق یدب نوا ؛ یرلهود اناوراد ددع شعب زوب چوا . یعاریصیق زوب چوا

 یربخ كنيرلکدشا ضبق هیریم هيد « ردیلام اشاپ نسح » یرارطاق
 كس یدب قرق من مناطا .  بوراو هبولورپوک نامه اشاپ هدکدلک
 « . راشمما طبض هسد یلام اشاب نسح یرارطاقو هودو تا ردقو « ینو وق

 راتووفوا < كشدآ ناملسمر یم شرک كم اا لوا هنگ هد

 شهلا كيب نكيا ریزو نب « یلپ س .اشاپ . رید «4 رذیگد كناشاپ نسح
 :اکب یشراق همهیملق نامز لوا « مدتبا یساغا ناکروت ییاشاب نسح هدنخرات
 .هدرلن وا . ردم یسادعام . یدشهر و ییووق ییزو یعاقش ددع كس نوا

 .یلا عجرب “یش لک ) -. یلورپ وک هدکدید « ردلام مب یرب نالی نوا
 هلبا ید نسح هن « شعا لام اشاب نسح هدناصاو هحنساوخ ( هلصا

 هراح یربغ اکو . كدا مالعا ههاتشداب پولآ هنمان اشاب نسح یرلنویوق
 ناه . رووقوق ندشا قلاب هک راس یخد اشا « رد « كالوا دم « زالوا

 اب قآ یرافو ندراصح زافو نوجا ۽ ع عفد بوراو هب ارس رک

 . هلا افصو قوذ هدنآ بونا ننارب هلا ناطاس هنسهحاب زوق كب هدنبرق ناطلس

 . رایدلوا لوغشم
 .مناح : ردا هجیکرب ناطلس ایف -- . ناطلس ابق هاص مانم بئارغلانم

 روت ر اققا 1 هلا فعل . مدروک هعقاو رب هحیکوب « مةجاشاب

 .ریخ « مدنفا كروب .  اشاپ هدکدبتيا اجر هجلبوب « هلیا ریمآ هجشوخ
 تنور یارس ندوا هکمدروک هحیکوت .  ناطاس اق . یدد « . هلوا



A A 

 یسهمانتحایس یلجایلوا ۳۰۹

 جوک SESE HEBE NSE NUE رک رک DIE NDE یو HY DUDE DE UIE BENDEN NEES جمع یوم یوم

 هعقاورب هخکوب هدنن . یدرر دتا رعت اکبس ی راهعقاو ضعب ماباب نیسربعم

 ,ناطلس هدکدید « مناطلس هلیوس س اشاب . رید » هلیا ریبعت بودیا فطل مدروک
 : رللا رب رشت یهعوو كزەدىا اد هلا هللا ےس

 بوتو ط ندملا ناخ دمحا ناطلس مهدد و دن راغاب تلج هتک و

 . یدریدتا اشاع یراناملغو یروح « یرلبلاع رصق نالوا هرجا هحابو غاب
 یماج یکی هرکرب ۰ یدلیا ناسحا ران اکب يراب بانج ! مایقآ روک » نکرزک
 شاط هلبا مکا كرءرک هنسهرا كراداغرا بویشاب همغلهاشدای نکراس
 هلا هاکرد لوق یتمدخ كکیداغرا دما هتشيا ! یراب بوسشاط قاروطو

 یمامدخو هللا بانج . یدمدک ود هر یارب وط ندمکتا رد ا اکب هسد

 مع ماف هدنس یدما لک ۰ یدتا ناسحا یاوأم تنج اک بولیا لوق

 یا ! ییطصم ناطلس ناروط هدنناح لوص .یدید « هلباافص هدمرلغا تنج

 نوسلوا یزیق رمعمر نددما كلم . وق . رددایمان ریفاقوش ! ردار

 .بولک هنمراغاب مزب هدعب . نوسالوا ضرقنم ییسن بولا نماک ندایندو
 . یدروس هنزو ىلا بود هختا فلا هتبنوب مهدد هدنراقدروس « نوسزک

 .ناق لمس هلا غاص مدروس همزوب یلا ید نب یدبا یلناق مدتا رظن هللا

 هعقاور هلو هتشبا جاجا ماج هلوا رخ . مدناوا ندهوخ یدشالو

 0 بت ربت یراحوطس كنادناخ کند درس هارت هوا اشا .مدروک
 توالت هحاف رب ود « هلوا رخ ردهلاص ٌهعقو یرلغاب تنج لزوک هن ه و

 ء مرمت < مخ ! ]ا ماج: ىا r هني ريع هلرلزوس زمآ ترسم بودا

 كيو نعرلعاخ ندشرد كز ا هلل اشنا همر وق ندناق هدشود مدنفا ماطلس

  نمعم هنس شعب یتدرازب . رولوا رمعم یربیه بولک هدوجو نمرادالوا

 « مناطلس اکس هدژم .رولوا اوأم تنح هدنناب دمحا ناطلس زعرلر رخ تولوا

 كنب کیا ٠ هعرلاغا جا نوتلا كيب یا . هليا قدصت هارقف نوتلا كيب

 هكنآ نوتلا زو < هب یلج اسلوا نوتلا زو 4 ۰ هعرلاغا هرشط نوتلا

 بورو هاممسمر قرهراقبح ندمرح ور و بودنا ناسحا هنسهریشمه

 « ناطلس هسدد هله هناطلس م ندرست یهعفاووب اشاب « . هلا عارچ



۲ ۵ ۵ A ناطلس اق یابور 

DEDEDE DOK KDE DDE DK BIE DIE DIE IE BS BIE IE DE یک DDE NUDE EDE نیک DIE SIE صبح 

 هدیوبمتک هنسارغ هونابو هنلتق یلاشاب نسح هدنتالو یبوطاناو یداردنوک
 یرابهابس نالنکج یتراشا () هرزوا یرامسا هدنس هفولع هناخ دغاک

 رادرس اشاپ لیعامما هنتلابا یلوطانا نوجما بلط ندنراریادختک یهدن راتکلم

 : شعم «نامهرف اشاب قطصم لالق نوک لوا هنن . یدقبح هرادکسا بولو" "
 نسح زو ید هتفهوا . یدک هرادکسا تولوا رادرس همورضرا ۰ ساو

 ادج ندنندب یسهلک كنسهلح رایدردنوک هل ود رد هلبا دنبو دق ینیلاشاب

 . یدیا رارید لاح یلنق نوجا شاپ نوب راهدید روما هلج . یدادیا
 علاط كنیاورپ وک هدنرلکدروک یتیدلوا ناطلغ هدنکوا نواه باب یسهک

 رزو لقتسم یلورپوک هدمب . رایدلوا ترج ناهدرب تشکنا وشزاق هننوبسم

 هدرافاقواو قاجوا . یدلوا دیقم هنفراصمو داریا كلود بولوا مظعا
 زونرد هدهحش ۰ یدلیا توعد هدوجو تارتا هلا هملقوب یرامدا قحتسمان

 كنسهلج هحنل وا مماظ ید هفولع قحتسمان ندنسامع تلود كمدا كس

 داريا هدیآ یدب . یدلیا قاقحتسا لئان هلبا لنق ینغوجرب هلیا عطق یقازرا
 یوربوک هدرانوکوا ۰ یدربدلاق ییخادت قللس ترد بودبا ما قراصمو
 دمع یهنردا نالوا ییفرو راغراب قال یللا هک یدشلا تعط رب نشت هلبوا

 كرامدآ زو هڪ هدتاود ناودو . یدلبا لتق نوحسهفولع یهاسر ییدنفا

 .یدریو ماظتناو ماظن هتاود حب قرهلوادبقم هتاود حالصا بوریو ناسهمرت

 دمع یسهجاوخ هطوا كحوک و اشب دما كلام نهدفا ینسهرواشمیه اما

 هق هدهن هدبصنم یلاعرب هل هدرصعوا اشاب دجا كالم . یدردیا ربارپ هلیدنفا

 ناطلس اق هدنناب تولا یصاج یراصح مرق نوفآ یا : یدیا هدننآ

 .رایدتنا افص نمراشادلو وسق هل .یدلوا هلماح ناطلس اق نکیآ هدنتیح هليا

 . یدردنا قدصت لام هسک یمیکب هناوغا هد عضو یه ناطلس ارز

 و

 ناطلس اق هلاص یابور

 نس اشاپ معاج = . هیشاپ دمحا كلم ناطلس ابق هدرحس تقو نوکوی



 یبهمانتحایس یلحابلوا "هه

 ندنرلکدمتک هرفسبودبا ناصعهزمنا ود مدل وطانا هاران وب نکیا هدنمرک امرک

 هردیلکدببس هنیرارفک یرلالواشعنادادما هرافک ب ورواتیالوو لیا ادعام

 وب ین یلوط انا بوق ار کنج هلرفاک هرورضلاب مظعم رادرس . ردیزوس
 نابصع تارشح و هدنلوطانا رک ۱ ۰ یدلک هغهراتروق ندا كرابلالج

 رب هقشاب ندنرفس هووناب هلبا لاثم برد رکسع ردقوا ربزو ولور, وک یدرلهسمنا

 یک کوجوج لبج هدیراسک اخ رافک ۰ یدردبا حف ابارس یرلهلق قوج
 و یدرلهبن

 رارضح ضرع هتلود رد نوجحیصالخ كرابلالجوب س . ادخ تمکح
 ردق هرذ هدهاشداب روضح راضع . یدشلوا )و. ىلا یک لوک

 ا ا ا وانا
 هداز لیفءهرتچو یردقو یضترم هد « زکیراشاباب « یراشاب كرایاالج
 طخ . یدلکر ارش طخ دکؤم هنیرابکب راکب هچ « هرلاشاپ قاستوطو
 ناه . یدراشمالرضاح بودیا هچاپ هلک یرایلالج لوا نوک یدب ندزلک
 اعمتح 2 و اخاص : راک : املع * رلاشاب راسو اشأب یضترم نوکوا

 چوا « هلبا رامدا ندفرط یب راکب یدو ریزو چوا بوزاب رابوستکم
 هرجا راوطوق بونالزوط یراشاب اصاو ناربمربم هو یشاب ریزو یلالج
 اشاب یضآ رم بولیردنوک هتداعس هن اتسا رلهلک رضاح ردق (۷۰۰۰ ) قرهلنوق

 ید ناریم ريم راسو هلصوم هداز لیفهرتج . هماش اشا یردق « هرکب راد

 فارطاو یالاق هددنصنم بلحت هداشاب لع قاستود بودک هنراصتم

 . یدلبا ماود هغمرفق یتسهش یلالح نانلوب هدفاتکااو

 ۲ اعوا را اب نصب اا یوراو هلودرد مدنوک یوا راذلک

 «یهاشداب روضح یراهلک كناصاو ناره ريم راسو اشاب ناعنک یراصو

 یفوقار یلارق لدرا یدمش ۰ ادخ دح » رب زو یلورپوک  یدادبا ضرع
 یرلهمرقم هنغ یرلهکو . یدناباق هرکش ٌءدحس وند « مدل آ ماقتنا ندنعل

  یدلزاب یرامسا هلا طخ یلح هنراتل | بولصا هنکوا نواه با هرزوا

 یرلاغا ظعاردصو رایشاب یوق هلیرلما ماع ربفن کلام نوتب نوک لوا ناه
۱ 



 Yow اشاپ یضت شلانو ع رضت

 ؛ قدلوا نما نکیا هدانصو قوذ هدراف قو هارو ۰ 19 ال

 نکیا لوغشم هليا ترشعو شبع یک « ارشو عیب یمیک بودپا نظ
 یودن راتورد كرابالح هک رابدروا بات شا حر هوا هرانوب هر, ندرب

 ندنآ بولیغس هنادیم یارس الماک یراهک . یدلوب تنوکس یراشتآ
 هرشط رک بونالتآ یرازابهش بلح « یدلدبا هداشک یراوق هعلق بلح
 جیلق هلی وا هرایلالج نالاق هلیراهاکرخ و همیخ هدنادیم كرکو هدشوراو

 طولخم بولوا ناور یناق مدا ی هوس هناق كوروج كلح هک رابدروا

 یک راهبن ریزنخ یرایلالج یرایدومو ینوقمی ۰ یسهرفک بلح . یدلوا
 هننادسیم یارس بلح « رابدلبا ترافو بہن ییراقازراو لاوما بویه هت

 بلح رهش هل رهشال یلالج . یدبا هدایز ند (۳۰۰۰ ) راهلک نایدیا عج
 هجراصو ناک یرافرط ناتسدروکو هریزطا هدلوب وب بولوا ثوام
 نزایتآ ادتبا رایلالج ضمب ندبلح . رایدلوا نیما ندنرش یرایلالج
 هراتآ قادلایو قالبج قرءارحبص هنیراشاب ناح بوکروا ندنسادص پوط
 « باب « هقر هفروا « خنبمو كج هرب « باتنیع بولوا راوس هموک . هموک

 هدیوچ رب رایدلوا رامرات بوچاق هنیرافرط یتس, شعیم سیلک «هعلق مور
 هدهلشق هدنرلارق بلح هدیه « رایدتا رازف هترافرط تویرخ و هربزا

 یرکسع كيب هچ ندنرابقع هحنلک هباشاپ یضتیم یربخ كرارارفوب « رایدبا
 « كزس مئانغ لام « زکیربتک بوسک ییراشاب هدرپ زککیدلیب هریا » بوجس
 یاس هل نآ لوا ناه . یدردنوک هلبا یناونع تشهد نامرف مزب رلهلک

 بوسک ی راهلک هدر, یراکدشتب بوشود هنیرادرآ كرابلالج رایللکوک یلدو
 ناطلغ هنیارس بلح هجنلوا ما نوک یدب . رایدریتک هبلح قرالزوط
 هکیدلوا رک یازغ رب ادخ دمح . یدک یی یدب یددع كرلهلک نالوا
 ازغ » بودا دح نوجا لتق دم تما یالا رب . زامهنلوا فصوتو ریست

 رادرس ڭكنىهھاشداب ىلع اوج كەسردب| لاّوس هسد كسرد « یدلوا

 ناسم ند هرزوا لارف یفوفار هدنراد لدرا اشاب دم ولورپ وک یمظعم

 كلانقو برحو لادجو كنج هدنتلآ یسءلق هووناب بود هیازغ هنیرغوا
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 قاسنود « یدد ۲ لقری و باوج ه ههاشداب هسرلک فلرش طخ ود

 هدهسربو هللاا له ؟ رازو نوک ینیدلقمراب « راشادرق هرب . اشاب یلع
 2 ا ا هرق مرکز لزواج تروقم وش یرانازب
 ندقح تروص ود « لسیخد ناما « مهاشداب هلاو » هکردناسآ كمريو

 نکیآ هدنسادوس قاعاباق هللح اندلاع هدم . رلیدلک زکلا بوروک
  كلدتا لق یرابلالج هلبما ماع ربفت كمهاشداب بودبا تکرح امدقم رازب
 ... مالسلاو زراباب رارضحم ضرع وید «رذکز مهاشداب نامرف

 وا . رلیدلیا نیم هني یرلرا تروشم هل بولیریو رارق هنرزوا كنوب
 تک اقا ع زالوا هدامآ ق راشانلا شادرس هيلع دیتعم هک"

 قام ندشنورد . یدشمالشاب هغلوا روضح ندنفوخ ود « هل وازار

 هرزوا ح ورشم لاونم هسراحاص قانوق نه حایصلا یلع ناه . یدردا

 هجان یرلبحاص نادناخ هچ بولیزاب رامدرویب هلینامرف اشاپ یضنم
 یرایلالج هدقدلتآ پوط هدنتقو یناذا همح نب راب ندهعلق « بولیضاح

 « مریرک رارق یرلزس نوحیشاب هاشداپ زکهسزمیا لتق دیاش « زکیدیا لتق
 یسهنتس ۱۷۰۵ وتشا . یدلرو رادادما رادما هراسهتسلا دادما ود

 بولیتآ پوطرب ندهعلق هدرهظ تقو ینوک همج یجن ۲۷ كنبرخ الایداج
 تفه ردژا نالوا ناهن هدنسهناخ كسکیه « یدناق یرلوق هل كنهعلق

 هدف رظ تعاسرپ . رایدلبا دس ییروق كرابارس بوناشو رلتکب یک رم

 ار ی ی قم حا فالتا ىه كراج
  نوتلا هسکررب هنسکیا اشاب یضتم . رلیدروتوک هماشاب یضتم ینشاب

 یرب,رهیرلهک یلالج هلج هرکوص . یدایا رکش ٌ؛دجس هرک یدب بوریو

 ندراح تدشو ندهمشب یرلشاب بولیدبا قش هلا لالم رپ لاح ررپ

 هاشأ نامنک یراص . یدالشا 6 نوکوا نوکوا هدلاح ینیداوا شمشش

 ..اشاپ ازریم ناج ۰ اشاپ داهرف یلد یی شیجرا یناو ۰ لغوا رابط
 لالچ هچ یک كب یح یلغوا اشاب داهرف یلد هدازکبو شوایس
 ضع ۰ یدلوا ناطلغ هدنروضح اشا یضتم ید یرلهک كنرلتارشح



 اشاب یضتح شانو عرضت ۲۰۱

DDE SE DDE RIE DDE NEV IE DIED IIE و نصب هم ص یمجصحصک 

 هاوخربخ شمراغا یلاقص رتاسو یناشاب نسح ولغوا لیف هرتچ « یناشاب ىلع

 هدارو ینخرسوب » ادتبا بوریغاج هنیارس هام یراهجوق تلود
 سلح قرهلوا نیما ندنرلربرب سکه بوریدا نیم هک و نان ود هلاق

 نمح و رامدآ هرب د اشاب یضترخ . رابدالشا ههرواشمو . رای د ودتنابآ

 یلالج هل هرجا هعلق رشب ررب هتشيا . رولوا رجنم هين زلاح هلیرکسع اشاپ
 نداشاب دا ندنرلحا هدکدیذ « ؟ قحهراو هرن یوص . یدلوط یتارشح

 رک | كلرک هساوا هح هکرایدد اغا ىلع ناوراض هجوفق « اغا دما هج وق هلاق

 یزب بودیا نوخیش رایلالج هلفغاایلع هحیک نیراب قهسراواص ینهحیکوب
 روز یره . ردنا ینوا هدرانوب هسیدتا هن هلح ولغوا دالورناح قرءرف

 هزابآ یکهدمورضرا . زاردیکه تالو ررب بولآ یلاع بصنم ررب هلیراوزاب
 هزاب | هل رانو . زکیدشا شومارف بغ هن رددهملابیرق یسهصق اشاب

 هژق ناناق همورضرا بولوا یصاع اشا هزا .زکیدید اشا نسج . ردیگد

 ر هجیکوب ناه . رتسیا كم البتسا هیوا هدیلح هتیا ؟ ردیلکد نسح
 یراباب كرغاسلاو هالوا مر مرد تلخ ق 5 ترراوک ترادب
 یهسلق هدیویمریق رایلالج یزب اضرف . زرولوا ماندب ردق هتماق بودک
 یجاقرب هنیرزوا كنوب « مهریو باوج هن ههاشداپ نمرلنالاق غاص هسرول |
 هلأشنا - . اغا یلع یحاح ناوراص هجوق هدنراکذید رده ہرا اکو « اب

 هوا ۰ زراباق یراوق بلح هرژوا زعداع هدنسانئا یزاع هعج نراب یلاعت

 لبرلاخا جا هب هل ندزکراشادرس لس بوریو راتلاتسا هنیرابحاص هناخ هل
 هلح هدرلنآ و نکرالبق یزام هعج قلخ . زردبا هداما حالسرپ یرلانف راس

 سکه ناه نآ لوا ؛ نوساننآ یو زع لار نداق نکیا هدف راقات و
 كنلالع ناق » جاس هناع ندا یک یا رو ی ق
 ؛ رولوا ودم یزاوق هډ نودا شاید اا اک

 یرهش بلح بولوا شاب هللا ماع ریفن هددحاو نآ ؛ راردک هدنق رایلالج
 ولتداعس نوحوفع كران ا زب ءا . اشاب یزدق ناه هد « . هلوا صالخ

 « مدلیا ناسحا تلاار, هنیربیه » هسرک هلوقم زی راضع هدنروضح هاشداپ



NAE NIE NIE NIE KEDE NIE NIE ME ا و ن ی وندن 

 جاق « مشاب اب عاج م رابزاغ لوا س . اشا نسح ناه ۰ یدلوا شوماخ

 ززکرفاسم كالنوک چاقرب ! هلا فطل « مدنفا اشاپ مناح ۰۰ ردبراشادلوب
 .تروص هن نارود ةا لهروک دبا ربص « روس ۱ را و

 "الصا کوب رها ظح ندنراقدلب را ندشناب كنس رلاغا ود « ۱ ررتسوک

 ۰ مشادن رف اشاب یضتیم یہ. .اشاب دجا یلغوا رابط .یدهمرو اضر

 .هار یالب و درد بولوا ندناحو ندلام هزلو زع رامدا یالا ر و مزب

 .یراماجتاربس رفسس هرک هچ . ردراشملیقیص ههارج رخ « ردراشمکچ
 ره ساق: ردراغناف وف اا ا نیل مدنرکرب یراشاب م:ردرامروک

 ېک هدزکلود هان .راردرفس لها هن بودنا ثکم هدتنع هناخ رر یرب

 .قفو كلف . قدرولوا ظوظح راهیا روضح نوک چاق رب هدنسهعلق بلح

 ناک و هروک 4 زردسک راقااق نوک رب هسردا نارود هرزوا دارم

 هرشط ندیلح كنرکسع هدوا « یدد « ؟ ردنا روهظ یخ ه ندرلضع

 3 الا ر اشاب ناف یزاضا یدرونعا طخ ندنسانفح
 اوم رک ۱) هدنفح هک ندجاو مارک | هرفاسم :نزکیرفاسم * ردزع رکسع

 هرازب هلبا مرک هدبودبا قلراکمرک ۰ ردشلروم ( ارفاک ناکولو فضلا

 .هزوس اشاب یردق ناه هدانئاوا . یدتسا راحر هناشنم هد « زکسهلبا مارک ا
 ندلا بلح رش ندزعدعتو تک مزب « مرا شادنرق ربزو یا -- . بولک

 عرش. ندا یراتضح یدتا النم یدعا تگ . زالوا هلیوبوت ؛ ید

 هلج هرو رشابم ید راز . نوسریو یرلهلسام هلشق هرزوا تالو هلبا

 هنعاتم كناباعر ناک هرهش « نوسلک یرلهریخذ كرایدفا اشاب ندناصقو ارق

 فرط « قرط هدکدید « نوسنلآ کوا كداسفو هتف كرهلدا دب عضو

 :ندنکمدوب اشا یضتم اما . یدنوقوا هحناف هلرهاشد « ردلوقعم « هللاو »

 م یدک تا یدنک كردک ناف

 ی رریدلس ی راقدنلوا لتق هدلح كنارزو رتاسو اشاب نسح

 لوا ناه . یدک ندشیا شبا بولوط رابلالج هرجا بلح کیدروک شاپ

 مقاستوط تیالو "یلاو « یاشان یردق ادتبا بودا تولخ ارس هحیک



 ۲:۹ اھا یقتص شلانو ع رضت

KDE BUDE BEDE KDE DDE BIE DDE DDE DYDE DE EDE BYE DDE BUDE BSE BIE BSE DEو اراک ( NDE DEDEاشک  

 زواو شاپ داهرف ؛ ردیا رومأم هرفس هنیرابد مجم بوریو یعورضرا هزس

 رب ید یزپ « ردبا رادرس هنیرفس مخ هدیزس یک اشاپ ناثع یلغوا ریمد
 لوا هک مردیا احر کنسرو وا ماعم رادرس زس « رداوشموف هزس هللاا

Eزکسروم روحهم ندزکر طاع رطاخو رود نیر رظن یز  » 

 « یدږاب رازایپ بورتسوک لد یور یلاخ هج ندزویوب هباشاپ نسحو یدید
 یلح هلغغلا ىلع رابلالج هجیک رب او نوکرب هک ی دراقروق اشاپ یضتص اریز
 زار فک ههدیرفآ درفراپا  یدشمشود هفوخ ندننورد ؛ زاهدیا البتسا
 ندقاراد رس ی شاق ی < ها رسا یو
 : هعطق . ندقلراو هدایندو مدک هسقو هبلوا قاراطرب ناه . مد زاو

 ندنسافص ماج بوک كنارآ مام مزبوب
 ندنس الام هسا یعزو مدروج

 ندنسافج راوی وهن «ندنسافص را ومظح هنآ

 ندنساقلهممدتاترفن«نوسلواكن | یسافو

 ناه . ئاق کم هرابان رب « کمیک هکوابع هرزرا قوطنم لراتبوب
 ۰ مدرولو ینادواح تابح هسل وا داش ماج هلع اق هلماطرو و ماج غ

 بوروک یک كنس لب « اشا نسح ماج -- «اشاب یضت ص هدکدید

 کلد هتبلا هلکرکسع ردقو « ردملع ادخ فاصنالاقح . مدحا سرش
 زکرکسع ردقو هدنلآ بلح و اما . كسرولوا ع د هاچ بولقبط

 ندننرک رکسنغ ۰ ودر ر راظ بلح هک رد زکم ولعم ارز < رار ترو رض

 زکشرش نذا كلك ؛ یدلوا لغو طخ بولوا زلک ندفارطا ید ااعر

 هدنحا باحو هدشوراو هرشط ردقەن ادعام ندنمرلاغا نقاب مزیو كزس هليا

 هراهلشبقو قانوق هنیرلنیفاب كنارق فارطا هللا عرش نذا هسراو رکسع ا

 درب هداروا هنیری تلافس یهداروب كردک هبارق زا رب كرکسع ۰ امرو
 هربخذ ندهلشبق هدهرانالوا یراقانوق هدهملق « راروروطوا هدبلاع بصنم

 هتف ید تالو "یلاهآ . زرولوتروق ندنتلم رکسع هدزب هدزمس < رار

 بود « ردک راس صا هن . رارولوا نیما ندنساغوغ نالغوا « ندداسفو
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 بوروک بوشونوق هرزوا تبح هلیرلرب یرب نوکه . یدلآ هلا یررطاخ
 . یدیا هدکمتیک اباده غابام ًاغلاب هرلیااللج نوکه هنبو هدهمنا یرلتبح ناج
 كنرلاشاب و بولوازازب ندنفوخ .ماعربف یرارکسع یلالجو هنوک ندنوک اما

 نوجا قلوا وفع یراهانک بولوا مرکمو ززعم هدیلح هلتمالس و تحج

 هدراننمرک هبلح بودیشبا راهرا صو ناکنس ییراقدناوا ضرع ههناتسا
 هنسهملق بلح ندهدرب سپ كواب  كولب « هورک « هورک كرءرک رشکبا ررب

 « یدلوط هلیتارشح یلالج هلتکازن بلح نود بوشب ویس هشوراو هرشطو

 لام بصغلا ىلع بوی روک ندقح ترو > هلیا اب زوجوا ند رشط
 بودکندلا تیالو لیا هرزوا لحوب . یدلوا نمریتک عاتم ااعر ندنراقدلاآ
 ها . یدنالشاب هغملوا ضرعت کک راو تروع ساللا"المیلع ہدوق قلک ارق

 . هر نکراو یارشح یلالحو ۰ یدنالشاط یرلوا هارامدا ضرع لها
 ! ؟ راو نردق هتک کمد «؟ یدتسا ک یو

 ندنوک چاقرب » اشاپ یضت ص هکدتیا تیاکش هیاشاپ یضترم تیالو "یلاها
 یرارب ره هلاءاشنا « زکیدبا ربص ردق هبهحنلک ندهاشداب ولتداعس زع راض رع

 ؛ هلوا یصنم باح اشاپ ندح هکلب « راردیک هرابصنم رخآ بیرقن ررب
 ها تیام داف اقا نوا نوت شوخ راپا .كنفام
 لها كرهرو ىست یزرط شولرخ باوخ هلح لاها شا یلص هسد.

 ییرلاشاپ یلالج هلج اشاپ یضترم هنی نوک یسهتریا . یدردیا نیکست ینهدب
 ام هدمالک یاشا . یدتسا ییاع تفاضر بودا توعد هنارس ساعت

 نمرلرضحم ضعو زمصضلت مزب الاح هتشا « ردارب -- , هاشاب نسح اشاب

 مدقم نوک جاقرب بوراو نوکوبابو نودا همظعا ریزوو ههاشداپ ولتدامسهتلا
 و تابع هعلا راو ماعو رب نیس  مرداو اما . ردررقم یک رخ
 : همشاب هلس یماحر كا رب لدا « لکد كنس « زدارب -- . اشاب نسح هدکدید
 هاشداپ ولتداعس هکردقحال مملع من = . اشاب یضترم رد « ؟ردهنلیوس رک
 هدانآ رسم هدنزک كم ردقو الاح هسا كزمس « رتسلا نفس هفرط رب

 ولتداعس هتلا هدقدراو نمراضرع نالبزا نوجا زکرطاخ كزمس . روروط-



 ۲۷ اشاپ یضنم شلانو ع رضت

 « رایراترز یدنه اینارکو تمیق یذ هجوب . هجتوب هجنرابقع دلرارب زو
 .« حسسترپ ندمت رد رایداب ادومم « رادوسمرک « رایالم « رابدوج . رایسوس

 « ربنعمو كاسم هدنحما نرو یناوا شقنم ددع قرق « ماعط ید طاسرپ

 یراک نیچ نوک انوک قی ربا ۰ نکل میس ۰ ین ےس « ول هلبا هسیف تمعن

 عصر ندنالیسو اب رهک « ناجع ندننوروب سوتقوق « رلهساک . راقط
 نوملقوب شقنم یراترز ۰ نادروخم « نادبالک یهوحم اپنارک ۰ راقیشاق
 دوع رانطنقرب ٤ ما رع هماش نوا : رللاش یروهال نک او + رکشنپ

 .نسح بوردنوک یرلقلغاب یارس تفح شع اهلا مزاول راسو یدروام

 رفاو ندایاده وب اشا نسح . رلیدلبا تخ لرمکت اشاب یضتج الا اشاب
 .بولوا مدان هنفادزو یاشاب یت م . یدلوا داش بولو رطاخ یا

 . رایط اشاپ یضآرم هلشاب رتهم جا نوکوا هنب . یدید « مدنبا کب نب آد
 ینیع كنکیدردنوک هیاشاب نسح « هاشاب ناعنک یراص . هباشاب دمحا یلغوا

 . چوا رصءلادس . یدردبا قلزاونلدو رل آ هلا یبرارطاخ بوردنوک اباده
 ... تابولح نوک نوک ها لقط یروففف ددع رشللا اشا یضتیم هریزو

 تالوک أم ناولاو رهویم حودم نوک انوکو یو تابنرطق تایبلژ
 هباشاب ناسح اشاب یضنم دلردا تار تورلا لو بوردنوک تاو رو
 - هللا فصنات هحک لوا هداشاب نسح رزو عات چ واو یصاع چ وا ۰ یدراو

 . شومارف یابند ی بودا ترشعو شدع « زوسو زاسو یوه یاهرب كد

 مرابیرض غ : بودیا اجر هباشاب یضتم اشاپ نسح لالا تس دب بود
 . یاشاب یا هدکدید « رانوالوا نار و هدنک ارب ۰ رلتوسلوا هلغ

 هدرلیوک كناشاب نسح هنب اما « یالعالشوخ نداحرو تسارف بحاص
 .یضت حاصلایلع ندنآ « یدرودنوق هنجما هعلق ینجاقرب ندنناوغا نالوا
 كرهبلبا ىراتب ناح بوس ماعط كس یروفغف یللا هنلغوا رابط اشاب
 .یالا هدرهظ تقو اشا یضتص هن . رلیدسا راقازاوللد هراز یر

 انک هم اندک مو بوردنوک هباشاب ناسا ی ماعط یان

 -بودبا تالک انوک ها هدهلکنا كردبا لوانت هدنآ یرلماعط بوراو هباشاب
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 . رلیدشود لاحو بات ین همابا لرهید « ناما لیخد » بولک هلیرالوق اشاپ

 هحنساوهف ( لذ م اجتلانم » قرهلوا ناوخ رذع ندنرامرجو بویایا ناما
 اك حو ادخ دج «ارلروسد « هللارفغتسا . اج وشل ةبوت هللا ىلا تم و

 لاسعا یراکدتیا هلهجووت « رایدامراو هنناب كراهاوخدب راس بوراوهننا

 اشاپ دما هداز رایط « اشاپ نسح .رایدلوا شلوب یتسازج كنهحبق لاعفاو
 .مدنتلآ بلح ولا رک ع نوک ینود تولوا هاطو شات هلح یرارئاسو

 یملق وفع هن راعارح رتفد نوا زعرطاخ اندا . رایدروط بودا ثکم

 نامرف زکهسردیا دنمهرهب هليا هدابنانررب ییراررب یه نوجیشاب هاشداپ بوکچ
 نامرف هنی زکهسرید رانوستیک هرفس هنب رافرط هووناب رکا « ردکم اطلس
 رابط «هسیک یعرکی هیاشاپ نسح اشاپ یضتم هجتتیب راشیاوب .. « ردکعاطلس
 اب ها ها هاب ادا هک نوا هاش ناک: هسک نوا هلعوا
 هضراقانوق هرکوص ندروخو تب رش رایلالح نوک لوا بوریو ناسحا

 كنيالج ریزو چ وا اشابلعو اشاب یردق . اشابیضت نکیارارولوا ناور
 دالا تانفاصو یلرکا یهوحم ررب هره هدنشاط كنب بورک هتغوتلوق

 مراتآ باکرالبو هلانحرفو دانش ید رانا : . رابدکح راپا نالنک یللثم
 . رایدلوا ناور هنیراقانوق یدنک یرارربیم بولوا راوس

 ,یضترم هرکوص ندکدتک رایئالج -- .اشاب یضتره شلانو عرضت
 هنسهناخحتولخ یدنک هحبلزک نداشاب نسح قرهلآ تسدبا بوقلاق اشاب
 اه لا ۱و یا یا یا. قر لق زام تنكر ینا بودک
 ا تب رو ی دلا یره نیلا کرذدرس هوب ابا . كم ليه
 و او ار نیا کلات و لام توردا مرهم هدننآ رالااجو
 .هنسراتاقوت یسهعلقف بلح یعرامصخ نوک و یدمش ۰ هلدشع راتروق یگاح

 ر مکلوق فیعض رب ۰ یهلا . كدردروس زوب همتایا ینسهلح بوقیط

 « همرتسرک اکب یلودوب برا هسیا جاردتسا . هلیا هلماعم هلکوفع بوباقاب
 .بوقح هرمشط نر ۰ یدلبا راشلانو ع رضن هڪ اهد هلهح وو و ۰ یدد

 یلالج . یدرتسوک ینامداشو طا تنا هلا تحمو رورس راهظا دعاقوف



 ۲: بلح یاتشمرد اشاب نسج راک

 مان ( شکرح ) هلا هلبح یراد راو هدربشبا هسیاهرکوص « . یدایا دنبو
 شنا رخآ . یدردنوک هنلودرد هدیسافق بورق بوزوب هدنتلآ هبصق

 هکروضح زب ! مشادقاحوا ماج هحبت « رایدلبا لتق هدلوبناتسا هد یناشای

 هک لوا نما كهسردبا لتق یزب نس < زرامدآ ىلغاب ىلا یالآ ر نک

 :اشاب یضتص هحلوا شوماخ بود « مالسلاو ۰ راردبا لتف هدینس

 « اشاب یضتم لاایف . یدید « كربتک مدق مالکو جیلقو كما زوط زيت ١»

 « اشا ىلع قاسود « اشاب نسح لغوا لیفهرتج « اشاب یلهلف « اشاب یردق,

 نان هللا هللاب مسقو نیک یرلمالسالاخیش یسهمبرا بهاذم ۰ یمالم بلح
 «زاعوقوط ررض هزس ندزب ب العو اشاع » و زابلبا دهع بوروا لا کوب
 ر تب ایا یش صا ها وم ندا ناف هم یه یو ی اید

 ندمورضرا هليا هزابآ اشاپ ورسخ « لهدا ضرع ههاشداپ ولتداعس یزکهج

 نیم رارکت وید « مردیک هلیوا هتلودرد هلکزس هد نب هسیدقیچ هج هیهناتسآ
 هللارارهم ددع شع زو راضع نوک لوا ٠ یدلزاب رلرضحم ضرع كردیا

 ندنرلاغا هداز لیفهرتحو اشاب ىلع « اشاب یردق اشا یضت بو هلرهم

 هضعاب وق هدنلودرد ید ندنرافرط یرلاشاپ یلالج « ندنرلنایعا رهشو»
 هدهربزو یلوریوکو يراصخلت اشاب یضتم ههاشداپ ولتداس هابا رامدآ

 كيولسا تبحم بوتکم ندیک هیلورپوک ۰ یدنلوا لاسرا راهمانتبحم هجوریآ
 ةنارتک "یاد ضرع ! مناطلس مدنفا عنلایلو ولتو صو ولت نع : ردو یلوص

 صاخ بولو اعووشن هدصاخ مرح هلبا اشاب ناعنک یراص هردو رم

 تقس یتهدخ هنس یدب زوتوا . كدبا یعادخ هللا لوسر هقرخ هدهطوا

 فوخ هحنلوا مزنم هدنمشد تسد نواه یامتود ادخ رد نکیا شا

 هدهاشم یتباغ ییا ( هیخال ژرلارف موب ) بودیا رارف ندیهاشداپ تبشخو
 قوج رب كردیا تیعبت هنهورک ت ارشح هملط یالارب یمالارخا هجشدبا
 . زدقو یر قحهنفص یربغ ندعاطلس طقف . ردشعا تهافسو تعانش

 كئداعس ٌهناتسا لوا اما « ردقحال زمملع هنفیدلوا هاهن ن یراتحاق هجرک
 دعا مداز راطو اه یخ ورتو هیجان و یک
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 ,ییعمو اشاپ نسح یسهلخ بولوا عه هنیارس یساشاپ بلح هدلب فارشاو
 ۔ .« ردتناما سلح » هوهقلادعب . رابدشوروک كرەشولوك بوشو وا هلرابلالح

 .یضتص : رایدلبا زاغا هتروشم هلهج ووش هرک وص ندکدتا نع هدنرلارآ ود

 سد اا ا رق و یو رك دم تيا یا : انشاب
 9 هدکدید »؟ مهدی تروشم انو هنو ربب دی و یار کو یدشود

 .یغابو یغاط ندنسوقروق ماظ ولیریوک نب «مرباربناج ردارب یا «هّلاو -. اشاپ
 « زکیدلک همتسوا هلیتلابا رکب راد هلردما تعاطا هبیهاشداپ ما هدزبس « مدلوا
 .ترصن و تصرف . مدنا شاواص هلکنس نوجا قمراتروق یعاح شوق هدن

 .لزا ریدقت ؟ مهیا ۰ كدلوا مزهنم هليا یبس كربیدت ءوس نس « یدلنو اکب

 راتفرک هکماد هلمایا یدنک ندنفوخ هانلاع هاثداپ هدیدمش « شعبا هلبو

 .هدکروضح یدمش هتشا بولیرآ ندمرکسعو نازرا « لام هلج . مدلوا

 لق ماق اکس هدنروضح دم تما ردق وش . مدکوچ زید ۰ مدریو هلا یماقا
 هرطقرب ندهاشداب ؟ هکمراید . هلبا دازآ رتسیا « ریدلوا رتسیا « نوسلوا لالح
 .. یدلبا ناور کشا ناشورخ لبس ندنسهدید كرەد « كسهیلبا احر معاق

 ردیح یهفیطق یلباح بولک هلوصح اکبو دایرفو وضرب هدهدسلج راضح
 هراب الج نوت بو وقوا هحاف ويد « / مدنفا اشا < هراتروق هللا - . دفا

 راکوب مشادرف اشا یضت رم قاب بم اشا دا رابط ۰ یدرو رطاخ :یلبت

E eبسانم هزلاح طقف  ردقح بانج زالوزو زامزو ۰ ردوب یک . 

 . کهلشيا شار هدنو < نیسهلوات هک یقوا « یتسهلا باتک ا اب : راو فامر

 <« ردشلاف ندبلع ترضح تورص یدما . یا... كسلم هناي ا

 نا هن هسد ناما » « كدلک هلزمغاا یدنک « كسیمانمه یضترملالع هدنس
 اشاب یضتم اه قاب  .اشاب ناعنک یراص . یدید « « رارد « زالوا

 .ناطلس هک یکدیتشیا نکا نایک فلز مدنماخ مرح هلکنس زب ! شادرف

 رکسع بوشود هنسوقروق شاب یک مزب اشاب یلع راد راو هدنرصع ميهاربا

 .کیدوب بورق بوزوب یناشاپ نیسح یلهیساماو ییلوریوکوب كردبا عج
 2 دق هلبا ریز هنکرید قاتوا كردبا ریسا هدیرانونو مادعا کب رفس یی



 ۷ بلح یاتشم رد اشاب "رسح راک

 جک DUD DDE یک ایوب ایا ایوب DDE DI NDE DE DE NEDE BIDE DDE نایک نایک DE BODE DDE یکم BUDE هجا

 یشراق هاشاب نح هلا تسم هداس اشاب یضتم ناه . رایدشولوب هلبا اشاب

 هعرکتو میظعت عاونا كرهشود هنیراقابا كنبرلرب یرب ارزو هج بوقیج
 ىلج كردیا توخا یاوعد هلرانوب ید اشاپ یضآ « رایدلبا رهظم

 ردقوا هنیرارب یرب «رایدربک هیارس ندرب یسیه بونشوجوق بوشوبوا
 اشاپ یضترم . یدردبا نظ شادلوب عج ییرایدنک نروک هکرایدتبا قلانشا

 با زاس و ازات هندو نکیدک شوخ روکا ات

 تعلخ زودرز ةن رل راسو روک وو رر هارزو هله بودا راقازاونلد.

 هدتعاس دعسر 2 هللا ۽ زکیدتا شک رس هنالقاع بح : هکیدب د ۰ یدردک"

 ك زککیدلک ناما هلحو كزس لوا قانا رب یدعا «زکیدلک هلح بودبا هرواشم
 زکهسرتسیا « شادرق لاو : رایحتام هتیرزوا كنوب . « هروک یتسهرواشم

 یرد كرك. ردلوا ا لدلک لخد کس زب ۰ ڭكىمهلبا او دنا هرواشم ۰

 هلزکلیق رب كزس ؟ زکسرید هلیوب نوح .  اشاپ یضتیم . رایدید « روک
 !هزب هد نی راب هسا هزس نوکوب « ردیک یثاب كنیفترم هرف هری ییدشود
 اشاپ ندح زس ۰ زکس یرفاسم یرکت الاح « زکیدلک کی نوکوب هه اما
 هدروق یلد 9 اشاب ناک ز مهرودنوق هعارس یادی یا رف

 رطاش « مهرودنوق هنسهناخ هداز لیفهرتچ یزمشادنرق اشاپ دم ا مهردنوک

 یشعیم ) یاشاپ ازریم یلعو هرادقاحنس یناشاب داهرف هلبا اشاپ نسح شادرق

 هلح نوکرمو نوستیا ثکم هی رار داج هداشاب ىلصم .)هرودنوف هن ( یلغوا

 نوردنا كيلح رایلالج هلهجووب « یدید « نوسنولو هدمهرواشم بولک

 . ریدل وا هجراقصبا بولوط هننوریوب .

 اهشلا باح ارد اشاب نسج راک تقاع

 لفهرتح اشاب ی هلف ¢ اشا یللصوم یسلاو لصوم ٠ اشا یردو لاو
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 یدک » قرهشباب هننکزید كناشاب بودبا موم یرکسع اشا نسح هنب ناه
 لاحرد « رایدلبا دایرف هد ؟ كسردک هنسهرن كناتسناب اسو لوحو قازق

 رفاک یہ » هرلرتهم یجیلاحو هراهمشراص هرزوا هدوهعم تروشم اشاب نسح

 ها ندزکدرد كزو بویمتک هنیرفس هووناب هلبا زکیزوس هكزس ۰ ریدیک
 ود « كدلوا یحاَص لام ردقو هلزعوق مزب » هدرب . هدکیا . مدلوا یصاعا

 ن ا ا ا ا لاتو لام هسا : زکسراقاق همش

 ما . مردیک هکمرو هیاشاب یضترم هرق یمشاب هبلح ندزکنعط یخد نب
 «نوسلک مراشادنرق نهتسیا ىب . مرولوا نوکوب مدغوط نود ۰ ردکهللا

 چوا نداملا باوخ .ندهملک ربخ نداشاپ یت ندیلح اهد كرەسد

 بیرق هبلح بودبا راغلا هلرامدا شمروک شيا هاو یبرلکب یدب ۰ ریزو.
 « اطلس نامآ : یدراردبا تحبصن هوش هباشاپ ندح ناوع موق هدنراقدراو
 كم ردقو ۰ مهلوا نابرق هتشا . همرک هضداقوت بلح هزککلرید یرید

 مکتب كب زو یربع ندنا . راو هل رکسع كح ناك سش راو تاک

 ناوایو ندمورضرا اب هدرام لوا هلا رکسع كم زو کیا بورو لام
 هللا كنج هنیرغوا نببم نيد هدرلاروا . دک هنیراد مجم ندروز رېشو

 هديا وفع یزعرج بودیا ظح ناخ دم ناطلس هکهلوا . لهدا حق رلهعلق
 یراتحیصن هدهسرایدید « )هیمرک هلح ناما .توط یزمزوس .ریز و هجوف

 هجوت هلح اشاپ نسح ناه .یدنولوا ماود هنب بویعوروک لوبقم الصا

 « یلعماج « زراپب هم « زریلسب یراغاب « یرلغاط زب » رایلالج كسب هچ هجحندیا
 ناعانا . اودتف نوت ود هراعط» مرلغاطء مربا ود « !هدرارپش لمرات

 بلحات بودا کالتقیقح اغا نامع دروک <« اغا یردق اغا دما رانات « اشاب ازرمم

 هلیرادنول هلرهمرک هلح بوشالعادو اشا نحو رایدراو ناکد هنسهعاق.
 . رابدلبجا هلوح هتیرافرط ینابرع سکو كاوم  هشیراهعلق هملتسو هلع

 رکسع كب جواو هلیا كب یدب ءاشاپ ید « ریزو چوا شاپ ندح اما
 هباشاب ی هدلاح ینیدلوا ییلق ناما هدنزافوب كناشاپ نسح هلفغلا ىلع هی"

 یضتم هدننارس بلح بودا دایرف ود «كلبخد « شادرق ناما» . رایدراو.



Bs. اشاب نسح یلالج لاوحا نارد 

DIE DIE 9 BIE DIE BSE DIE HAE AE RE MDE NEDE ND DIE DE NIK OE NIK 

 اشاب یلصم ؛یلغوا رابط «رزو ناعنک یراص رازرب یاشاب نسح ناه

 .مذاخ ءاشاپ ناد زابآ : شادنرف یطاش.؛ اشا ازربم لغ : 2 ا ناح
 مدق « یطاق اهو اغا شاک دا رانا « شادنرف را او

 هڪ اهدو ناڼع دروک « اغا یردق « مالسلادع روک « یماغا ماش ۰ سکرح

 ۰ ردا تروشم بوریغاح هن روضح یرلاغاو اشاب شمروک شيا یک كنوب

 . یزکیدروک نوکوب ۰ راشادلویو شادنرق + راربزو « رلکب « رلاغا هرب »
 .مک هتراقحوب  ردیماور ندهالا ؟ رایدلیوس هن یشراق هم زو رادنول مزب

 .لاح و ؟ میکد یراتمسلایلو كرانوا نوک ینوکوب نب ؟ ردیا لمح
 زمشیا  زمشا اما .توح زلام ءركش ههللا ؟ رولوا رحنم هه زلاح هرزوا

 شادلو « زمشا ۰ نمشد هزب الح یقاخ ناهح هلج . قو زممشاو

 .« « رایدتیا قازاردنابز هنوک هن هزب كروکنوکینوکوب یخد نمراشادرسو
 ندنرلناج هک هی بییعت هدیران | « مناطلس یهللاو س . نامع دروک هدکدید

 .  یلغوا رابط . رد « . رایدلوا ندقلجآ یرلبدنکو یرلتآ بولوا رازب
 .هنیرللیا باتنرعو ززع ۰ سیلک پاب ۰ پاب هلبا رکسع هلج نوجا كرادن کوب
 رازوس زیما نعط نمرکسع هدهدنآ . لهدوک لحاوس هدنآ نامزرب « ماداو

 .یضآم یروتوا ندزکزوس كزس » زکیلیراط زکبانج نوکر ناه هسرایوس
 ناعنک رقح « هلمدا زولا ش وند « مرشود هلح بوشود لیخد هباشاب

  اشاب ازربم ناح . اشاب روالد یحروک یلد « اشاب دا-هرف « اثاب یصم « اشاب
 -هنتل | باتبعو زانعو سالک هلبا رلکیو رلاشاب هل لسااو اغا ازربم ىلع

 هداز للف هرتح < اشا ىلع قا-ہتود < اشا یردق < اشاب یضلص « مهراو

 .مزب لا بوشهلربخ هلرلاشاب نالوا نصحتم هدیلح نورد راسو اغا نيسح

 هسفوت ؟ یعرازعد « یرارد <« لک « !هروک . مهشود لیخد هسد كزس كناو

 .هسيا ندهمکج یرادرد درابجشا و كرارتهم یحیلاج هجشراصو ناکس و
 -« ۰ یخالا هوا « هریک هیلح تکو کز سوح . ردک كلوا

 راغوط قرهنلاچ راتلحر ریفن بولیروک ندحتسم رییدتو یآروب . یدید
 .هدکدلکح یرغوط هناوج هلق راغوط حابصلاىلع ندنا ۰ یدراو هباتنبع



DDE RIK IERIE OER BIE NOE RIE 

 بولبدا ریستو عی زوت نوحیلق اشاپ نسح هراقاجنسو تلابا عج راف رش
 كرت هحنلوا یهاشنش روتسد هيد « مزب یراشاب « كزس ىلام كرابلالج »
 هللا نربمد ناباص یحتفج رب ربقح كلا « یدږیک تصرف هنلا كنسهفاط
 هراغاط براص هرص رادرا كنيلاشاپ نسح هلراهف اط حالسرپ هداب بولآ
 قانوف ینارب « هغالتوا « هتوا . هدشاط « هدغاط كناشاب نسح « بورک ردق

 بودیا ماست هربق هریق هيد « ردیلاشاپ نسح » ییراندک هب هریخذ هرب دیعب
 درک نک یدالاف یرارادتفا کبک ههرخذ بولک شق نوت کا ندای

 رک روا مریم ھا نانو ااو شا ینا ندفاننک او یفارطا

 هدكنبلاشاب نسح هرزوا لاونم و . یدبا هدکلدا هطاحا ندنفرط ناوارف

 .یسیدنکو یرکسع بویالاقیرار, قجهنایوقجهنیفیص « قجهروطوا بوروط
 شودرپ هناخ یمالارخآ .جاتح هدهرکسع هکنوسهلبن | ابنسح هراچ نالاقجآ

 ناهح بودا جایتحا ضرع هربعشو هطنح هبحر و جاتحو جآ ندهمزک

 ی فوج قو لب انا قوجت لامو لام -.یدلوا راط هننراشا

 كرابلالج كيب ید قرق نوڪ رب ناه یعالارخا . قوج,.انعو رو
 وا > یرلکب یالآ زو « ناریمریم رک « نابعا رزو ترد ندنرامشا

 یرحک ددع رو ىلا« یرارب ادخینک هاس ددع زو چوا هک نم و

 اسو یرلیشاکولب هجشراصو ناکس قاریاب شعب زوب یا ۰ یرارادرم

 .بولک ههجاولاب هیاشاپ نسح روضح ناه یررا شيا نیدسفمو نیعالم
 بودبا ادتبا هلبراباطخ « قازق یدک هرب » هلبا هظیلغ موتش نوک انوک

 نیفلبا ی یلناع هلزعوق یوزاب مزب نس « هزابآ رفاک یدک : هک رایدید
 ناسکسو یناما راسو یتسکب رلکب ددع ییاو ندرزو ج وا هد یر

 « تااددعكيب هاو هنوراقلام یسهنیزخرصمنوا بوزوب یرکسعكيبیدب
 هناخهح « هرهدرارس . كدلوا كلام هحالس تاواداو تالا او راطق

 ینوکوب یزهقح اولو میاوت,یزمرلتآ و یزب بولوا بحاص همنانغ رتاسو
 ,یناشاب نسح كرهسد « ! كسراربق ندقاحآ هدشرف شلک یک جیلقوب هک

 . رایدتسا رازبب ندنناح



N LET LE 

 ۲۳۹ اشاب نسح یلالج لاوحا نارد

 راقدنخ هدنرلکتا یغاط هجیلماح «یاروفلو .ینوک یضاق «یرباج ټا اره و
 هنبزک كب سرک ید اجلا اشد لاس نا

 بوک هرادکسا هل رک سع ییهاخ یارس یدنک كس ییا نواو یجاتسوب 1

 یحاتسو ؛یرااو نلباهجوف:یراکبن شفا کم ا

 اشاب نسح نی رااح تلابا هلح بویوق رالووارف ءرالوب مان یسورپ وک یثاب
 یرب ما .یدتک فرش ما دکوم نورا ما طض بوراو «تززوا ا

 هقمروط ندفوخ اشاب نسح كمالسا رک اسع هلج هدرادکسا هدفرط | ٠

 یر ندهد« ۱ ید ۲ یدک! یدو هک ندنرک والدا ی رر ا
 هاوخ بولآ یهاشداب لیتداعس مالسا رکسع لح ندرادکسا رخا نوجا قلوا
 هدفرط هتوا اما . رابدبوق هرزوا یلاح یرادکسا بوک هلوبناتسا اوشا
 یلام كردبا مح رکسع لاثم برد بون هلرش هنوک ندنوکابشاب نسح

 ردق وب هلتارشح هجراصو ناکس پونوق هرزوا ایاربو اباعر ۰ هدهمروا
 ردقو راکرخآ ۰ هدهما راشد نوک انوک بول ییدالواو لام كهللاداع

 نامرق « یاوطانا عج بویمهروتک تقاط هلاحوب الارب و ایاعر هرکوص ندتیذا

 هدنرلرهش ینهمجمابوسب ۰ یەم بوک ۱ یسیلاها كنبراتلابا ساویس شعیم
 ءیرالابعو لعا یرللم تمیقیذ دغا داچو یکی. هدهمرو رک توقار

 « تیالو هنو مورضرا یمیک ۰ هنلوچ دادغب یک . همجم رابد یمیک بولا
 هرجا یرکسع اشا نسج هحلل وا هدنک ار و ناشیر تالو «بودک تالو
 ۰ یدا رصم طا اک یباوا میظع یالغو طقرپ

 اا نسح الع لا رحا نا- رد

 هرابد یف بولوا ناشیرب یرللاح هرجا الغو طغو كناشاب نسح

 یسالبا نوک ورک هدا ۰ اد E شع ص هاک هارهبملس راک ۱

 صا هلب.اوتف هعرا بهاذم ندنفرط تداحس هناتسا ورک یر ود

 ل
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 یمسهمانتحایس یلحایلوا ۰ ۳۸

 :هکر رد اشابنسح .رایدروتوک هباشابنسح روضح بولویوصیراسالاو سوس
 ردقو نوخیسالب كسفن . كسهلوا تیکس هکردیلکد بیع « اشاپ یضتص هرب

 زيت « كسملوا مع یاوسر هلو بویشاط هدمالسا یودرا ینهشحاف
 یرانوط « را و لاخلخ ۰ لاقاو باولا كراهراح و ۰ مرازا بهش
 ك.اشاپ نسحو بویک یی راباوئا نلک رازق هجنلوا رداص او . كريو
 هنمراناب بوریدنب هلیرلاغا یشاوط شلوا ربسا هرزوا راناور تحت هلیکلدیم

 یدردنوک هیاشاپ یختم هنب بویلباناسحا غابام ًافلاب بوشوق رایشاب یوق
 هزبم ۰ ردبلاح قمراتروق شاب و ناج ! ردارب « رولوا هلب وا » هدنبوتکمو
 « ! ناما یاح » اشاب یضتیماما . یدهلد رردعرفاو هد « رولوا هلو هزبو

 « یدلو یناما بودبا احتلا هتسهعلق بلح ندنآ « هنراصحهرق نوفا هسد
 هنس هعلق بلح رکاسعو اما « ارزو هل ادعام نداشاپ ینطصم یحروک

 هسیا اشاب نسح هدفرط هتوا . راهلوا دةم هصالخ نداشاب نسح هکرابدناباق

 بولیسک نوداق هلا راشی مئانغ و لانمولام نالاق ندمظعم رادرس ییاوب

 اشا یضتم اما . رایدلوا بحاص هرارطاق هلرلوروس یساندا كنیرکسع
 رلتوا هدراغاط ندجابتحا « ندسقلحا یرکسع اشاب ینطصم یحروکو

 كورکوب هج . رایدلو لوب هرارف هترازابدو راد هللا قارط زرب قرهبالتوا
 قولوض کک دوا عا دی لار يک هدرادکما یتشاب تآ رائالوا لتآ

 دلراریزوو هدنرلکدابا نایبو لیصفت ییراقداربق هچ بولوزوب هچ هدنراقدل |
 ربخوب» بودباریبدت یلورپ وکهجوق هدن رلکدتبا لقن هب یاب رپ وکی ی رلکدتیا رارف
 ءرلرد راو یعالوق كرب هدسیدتنا سسح یرلنلک هد « نوسالوا عیاش

 یاشاپ ینطصم یحروک هلبا اشاپ یضترم اشاپ نح ینوک یسهتربا هلتهجوا
 اشاپ نح هتشيا . شمریق بویمریو نامز ناما هلرکسع كيب یدب ناسکس
 تولوا وک تفکر هد «!شمروبلک هدهرادکسا هلبا هحراصو ناکس كسزو
 هشورغ یللاقرق کما رارف هلوبناتسا «یدناقلاح یسایرد مدا هرجا رادکسا

 اشاب دا نوک لوا . یدتا قاصاب هدیراشاق یلوریوک بوباملوب قساق
 هزادکسا هابرارکسع هل بودک رانامرف هباشاب دمت یرکا ویو هنمدنفا

DESE DIE DIE A NIENIE 



 ۳۲۳۷ اا سس اف هزابآ یلالج نایصع ببس
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 .یدلبا تکم بوراو هابخرب فصآ غاتوا هدنسارح هناخدغاک ات یخد هانبلاع

 بولک هننارس هلمظع یالا لوا.نوّدام ندولیرب وک هب اشاب تب الاد

 لوا نوک لوا بورا هج هفواع رزو یلیریوک نا لوا . یدلوا هدادرارف

 هليا رلهلعشم هحیک هرالوق نالوا دوجوم می . هبیهابس كولب یدب هدهحیک
 هدنناب اشاب نسح هل بوناباق یهاشداب رتفد هدقدلوا رود بولبرب و هفولع

 یعولعن بوروک یزوک بولو: هدنسازغ هووناب هلبا یلیریوک یخدو نانلوب 7
 یلاشاب نسح ندلجا یرلکدلک هنسهفولء هناخ دغاک ندرفس رامدا نالوا

 ,نس بش :یرجنکب هع کس زوقط + هاس دا ا عرب
 . یدلدراقیچ بونااج یبیماسا كرکسع كيب قرق لصاماو یجموط

 هرزوا یسلالج اشاب نسح بولیک هرادکسا ندشاطکش یارک یستربا

 رادکسا یناتع رک اسع یرابرهش نامرف اب. یدنالشاب هکاوروک یرادت رفس
 رکسع ردق هن هدنراتالو یلوطانا بودی ا تکم هلراهاکرخ و همیخ هدنسارح

 یضاق ۰ هنساهاو ناربهربم ۱ یهالاربما كساوطاناو « یدلدیا عج هسراو

 هلح بودیک یراض رش طخ ماع ری نوجیلتق كءاشاپ نسح هنیراه اجو
 رکسعرس اشا یضتم هدزوا یتاوا ربارب هلیتلابا رکب راید هنیرکسع ناتسدروک

 ناو « نور, رط « صراق « هقتسخا < ناتتسج روک هللاا مرورضرا . یدلوا

 یت مم هلبارکسع لاثم ارد هدرلنا بولوا رادرمت یناعصم یحروک هنرازکسع
 تا هی زک قاسورف یخداشاب نسح هرف . یدا هدەلک کمشلرت هلا اشاب

 مان نیغلیا هدشلا نامرق هک ان . هدندیق قهراو هرزوا رادکسا هلرکسع 3

 کیداوا هلناقم رب لوا قرهلوا لباقم هراز رب یرکمع مالسا کیا هدارح
 نسح هرق رفطو تعاحش نادیم رخآ ۰ ردشمهلروک یلث» ردق هه یدمش

 رامدا هاکیب كيب هجا ندیلاشاپ یناعصم یجروکو یلاشاپ یضترم بولاق هیاشا
 هک «یرله راح هع شلواقرغ هدزردنارز كناشاب یضتم .رایدرک هانف لاخ
 « هسیفن شلوا هدرورپ هلیا می زانو ناه هلبب ندبات شتآ باتفآ یرب ره

 نبلاب « قیحآ شاب « یدیا یراوج رکد یجارخ مور ررب ولدا ۰ هام تس
 « یررزوا < یدک هنا یارشح هح راصو ناکس یمهلعح بولاق هدنادبم قاآ
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SE DIE Eا ت ان صانصت تام  

 نسح یخدوا . ردبا"لأوس ندنلاوحا اعات نسح هنلغوا یلفجنز كلرەنابوس

 یتکوشورف « یاشو ناونع « یاراو تمظع كنا » بودبا ینلرادفرط اشاپ
 اوسهرداب رب زو یلیرب وک ناه هد « ! ردقو درب عزل او ورم

 بولبس هناکزان هللا تسایس فس ندللاع هفبح یدوجو كنیلح وک هدومب

 لیجعتالع ندنآ كردیا مارآ لہس نوجنآ لم هجا سادوم فیرش طخ
 نوک لوا اا یسهندلق هووناب بودا راغلا هلا راهش ىف رکسع
 ا رها بویر و ناما ههل
 ددع شمت « راناریمریم ددع یمرکیو ريزو یدب یتسهمب را بناوج بوکود
 ینسهملق هووناب هلراکب یال آ ددع نوا زوب هلیساما قاججنس یحاس ملعو لبط

 هجا بوریدسا سمت یهعلق نآ لوا ناه . یدلوا قفوم هنحتف سصالارخآ

 عرج بوبوق اشاپ یجهظفاح رب هلا هبحو یحشوطو یرحیکب هطوا یرکی
 مزال یلرید هک ره » هدمالسا یودرا نو وف ناک اک یزاولو تامهم

 لالد ود « و هدهناخ دغاک ینسهفولع مساق تولک هرص مدرآ هسیا

 اشاپ دما كلم هدکدلک هلویناتسا ند هووناب هليا راغلا یسیدنکو ه یدنریغاح

 ر اشاب نسح كزسوش « ردارب : ریزو یلیرب وکو دا یالآ فللکم هللا

 هد « ۱۶ یعدمربتک یا هبا هل یزب بودا دادما ینا هرفاک نکیا هدازغ

 یدمش وا . زکسروید « نح هلن » نوچ « مناطلس یا نس اشا كلم
 اکاو كنا . یدهمتک ههللالبسیف داهح ینیدلوا رومأم بولوا دشا ندرفاک

 ؛ یدید « (اقیچ هرفس هنرارزوا ناه ۰ ردلالح ًاعرش یرللتق كراعبات

 ر هش وژوا . ردهزابآ ندزکنیشع كزس نسح ءا. یلیر وک ناه

 لاو هحنلوا یهاشداب نامرف -- . اشاب دمحا كلم هدکدید « ؟ زیسمردا

 -- « بودیا طح رد ناهح یلیریوک یدید ۰ مرک هرادکنسا یدمش

 هتن و « ربلک هتلود رد یرادشاب هدنقو نیقاب هلرایصاع وا هللأشنا « ردارب

 راب دشولو هلهاشداب ولتداعس هدننارس اشا رار یشاب تآ بود « | هحاملا

 هاشداب هلا و لاثم برد نداشاب دواد هن بودا هرواشم لمس هداروا



 ۲۳ ۵ اشا نت هرق هزابآ یلالح نایصعببس

 مهم هدیلوطانا هدقدنلوا هجوت هکمنا تف ید یعالق لدرا رکید بونوق
 ۰ یدلک هروهط را ه داح

 ریس فن
YY 

 اشا ندح هرف هزابا لالح ناصع ب

 هرفس هلرکسع كب ناکتس + ج ااو نک هرف هزایآ منیلوطاا
 هحراص و نانکس ادعام ندنکیدلک هرفس بولوا یماع لاو هاشداپ رومام

 هسورب هلرکسع كس زو بوالشاب هترافو بم کل هلا ینارشح

 هحنلک هن ات رضح هانللاع هاشداپ ولتداعس یربخ ییدلیا تع نع هرزوا یرهش
 طخوش هاشاب نسح یئاب یوق مان هداز یلفحتز ندیلاع ءاکرد ناباوب رس

 هرزوا رفاک ممظعا رزو « غجالال مث » : یدلوا رومأم هکمروتوک یني رش
 ربهظ و ناعم هم ند ید نس . رد هرزوا لاتفو برح < لادحو كنج

 هرفاک هللا قیرطو و كس هشت هلمرکسع نالوا هدکناب هرفس هتلا بولوا

 کمتا هرزوا یرهش هسورب بوتوط یمزوس ؛ كس هلوا شما دادما

 یگان ربخ یاعد ڭى هسارغ هووناب ندرلراصح زاغوب نامه ۰

 نسح هدفدلوا لصاو فرش طخ « .كسهلوا دنمهرمو اد و بولآ

 ۲ :مرتسیا قیر هک با رب زو یلیرب وک » بویمتا لمت الصا اشاپ
 ربخ هيد « ۱ مث یخو یلوطانا یرب ندایرد « كزس یناتسرفاک ییامور الاو

 لغوا لفز + رولغا لب کل هدادکنسا با رکبع لاتم اردو رردتوک

 رب هبیلیرپوک تمشح مح هاشداپ ناه هجنلک هلربخ وب ههاشداپ یشاب یوق
 دنیو دق ییراساح هسعو یلارق لدرا « مالال هتلا» : بوزا فیرش طح

 هل ودرد ناه . رالکد رفاک رانا « ردلکد لوقم ید كسهربتک همروضح هلبا

 ود « كسهلآ مافتنا ندنرفاک هزابآ شمهرف یهدنلکش ناملسم بولک

 ارش طخ رب زو یلیرپوک . یدردنوک هری زو یلیرپ وک یلغوا یلفجتز
 ود « ۱ مدلاص هنحیلق كتمظع كنس یرایصاع و ! ی را » بو .وقوا



 یهمانتحابس یلجابل وا ۲۴

DE DDE DDE DEDE DDE DIE DDEتلد تات  

 ااا ا ت کنی اا لوک نوا كنئاع یس ا۹۸
 تا تاب دم یلیرپوک هدلوبناتسا اعاب دما كلم هليا ف يرش طخ ندهانلاع
 هفرط رب بولوا لوزعم ندقلما قم اف اشا نسخ روک بولوا یما-قممناق
 ۱ : یحرات . یدلواص

 كلم قح هنیرب یدلوا بصن سیلبا بولوا لزع
 ! مجر اي ج رخا : خراب هنلرع فتاه یدید

 عام یا و اهن دن ار هدندامس هناتسا ردق نوک نوا

 : ندقلماقمع اعا دمحا .ثالم یوک هش یجنمرکب كناعشو یر نوا نکیا

 نانس یناق قاب قرق نالوا یسیشاب یجناتسوب هنردا هنیرب بولوا لوزعم
 هرزوا یتبرط ق ایرا یعاحنس راصح هرق هنعدنفاو ء یدلوا ماقمعاق اشاب

 .قوذ هدنرلعاب ناطاس اق هن قرلوا هداد رارق هدلوناتسا بولوا ناسحا

 . قدلاد هرلافصو

 .,ندنرادحرس فرط واو ندنراتلاا راوشمطو سورکنا هدانئا وب

 « هووب نیمل شونانمیکو یلغوا یفوقاد یلارق لدرا بولک رایجدایرف
 نابرکو ریسا هدیتقلخو تراغ ییرلدح رس راوشمط « هلوک »رانج
 7 همیار ناخ دمحم ناطلس رخ « راردلیا دایرف وید « ! رایدلیا

 قافالالع یسهلج هدقدناوا تروشم هلرامدآ هدزومآ راکو هدد روما عیج

 « ردیع ضرف قملوا رفس هنیرزوا لارق یفوقار یهدیالو یلدرا »
 بوةبج یهاشداب غوط هنکوا نواه باب هدهنردا ۰ یدنوقوا هحناف كرهليند

 . رلیدروس رکسع لاثم ابرد بودیک رایشاب یوق هبهسورحم كلام عج ٠
 هجوتم هنسازغ هووناب اشاب لیرب وک ناخ دمت نامرفاب هدنحشرات ۰۸

 تروشم هلیرایزاغ دحرس هدقدراو هراوشمط هلرکسع لاثم ارد بولوا

 .یسارح راوشمط بوروک نسحا یرفس یار نیماسم تازغ هلج . ردنا
 هلرهبملب رب و نامزو ناما هنسهعلق شوغولو هنسهملق شش كنلارق لدرا هرجا
 رادمان رک اسعو « هناخهج رادقم یفوتسم هنیراورجما بولیدیا حتف رهعلقوب



 ۲۳۳ ننکیدلک هلوساتسا ندهرتسلس
 اس سبد ات سا ما سنا صادر من ی سا تست

 بودا لم هلع وتکم ؛ زدهلو نواه نامرف قوطنم ۰ رکندا افصو قوذ

 هلا ظافلا هنابزمتسم هجح یکوب اهد . و رد هتسهآ « هتسها
 هدندرد كوالامب ر یسهتس ( ۱۰۹۸ ) هجنلک رب وتکم نیما نعط هتسارآ

 . قدلوا ناور هلوتاتسا ندهرتساس

 نمک دل را ندر ر

 ىا را 6 ۶ لاها نکراقبح هلا مظع یالا ندءهرتسلس الوا
 . كدلك هنل زنه( هاکزاک )قرهلا یرلهرخ ءاعد كرلنوا بودا عادو یارحا

 روما هدنمان ( اغا دمحا ) كناشاب ىلضف هرکوص ندقدااق هداروا نوک چو"

 هاا یزوا بوک هرخاف تملک هدهانشااب ناو دارا ا
 ( طالفا ) بوقلاق ندهاکزان نوک لوا هداشاب دما كلم . یدلوا فرصتم

 ۰ ( توا هحرف ) كرەدىك هب هلق هس < ( قاراصح ) ندارو . یدلک هسهب رف

 (هکتج) ندارو . كدلکهن ( یسهعلق یداوارب ) كرهدک هقرش بناح ندارون
 كرهرک هبهلق تنس هرکوسص هپ ( یم رانا اب نداووا : هنسهیرق
 راهصاص ) كرهدک ههلق تتاح ندارو . لد ه ( ےک سودیآ ر

 «ردقوب لاب افصم «رادهحن ار ردقیلاب كناروب هدنوکسم عبر كداک هن ( یسهبرق
 هب ( یناوق) كرهدک هب هلق بناح هدنداروا ۳ ( راک هرق) ندارو

 هدندارو « قدراو هنسهصق ( اسلک قرف هرکوص ) ۰ * ( یلکرا) ندنا

 هنیراهبصق (هطاتچ ) ۰ (رانف ) ( رایج اح ) « ( یلراتات ) كرەدیك ٌههلق
 هلوناتسا ینوک یجنکیا كنبرخالامسر ( ۱۰۹۸ ) هرکوص « قدارغوا
 : قدراو

 هناهاش « هدرلناتسوبو هقدح « هحغبو غاب هداوبناتسا ردق یا چوا

 راز بودا افصو قوذ اشاب دمحا كلم هللا ناطلس اق زورو بش هدرابلاس

 « وردنا افصو رس هبا ناقداص ناقشاعو ابحا هیت هاح لالاط ءلرلنآ ید



 تم یلجایلوا : ۱۳۳

NSH HY NSA Ryeجم ( PDE RE RYDE PANE NE 

 هب غ یرکید . هقرش یر “راو یسوق-

 زو ىلا كسو هلع 3 هدنف رط هل اشا تكنهعلق ۰ یوراو رم

 ا یار نا ا ارش هو رات تمورک یراوا ردها

 یماح یهدنجما یشراج هلخزا بولوا بارح یدب نوا ۰ ردرلهناخ فلکمو
 , ندراو نا ددع چوا یام ر طلا و ردروشمو هعانحارسک

 ننه < قالفا یساناعر . ردبوخ یاوهو بآ بولوا 1 یرازابو. وشراح

 . راو یراهحگابو غاب باس هدنسهلق بناج هلرهش . ردراغلب و

 هدنساضق اووا سرخ . كدلک هن ( یهر یجهطلاب ) بوقلاق نداروب

 هغ بناج نداروا « هنسبرف ( اووا حار ) نداروب ۰ . رد وک تماعز"
 ( وک زاغوب ) كردیک هبرض بناج هنب ندار وب « هنسهرق (هطوک ) لردک
 هنصق کردو هیر ندهعیظع یارف یهدنسهجان هرتتلس . كاف هنسه رقد

 | ندنرانک هنوط اردک هب رغ تمس هت ندارو . ردر نادابآ و رومعم لاثم ۱

 لاها عیه هدارو . قدراو هتسهعاق ( هرتسلس ) هدننوک یحنشب ها یک رخ

 هلا یالارب بوقبج نوجا لاقتسا یدهاح یاشاب تکلم ناععاو

 هب ا اشاب ٠ درک هنیارس هرتسلس دیم د كتسرفص ( ۱۸ )

 ...  یدالشاب کما تلادع یارحبا ههارب و اعر

 كنيلپرپوک هجوق بولک یساغارب كناشاپ دم یلورپ وکه دنجما هستفهوا
 یف هطا هحزو مزو كانغ یزوا كنس » : یک اک ر 0۳ وش

 كهسزدنوک هزب یمانغ لامو هاخ هبج «یرلهلکو ارسا اما ؛هلوا كرابم نما
 مالسا رکسع بولوا لصاح ینامداشو رورسرب هرحا ناملسم تا هکلبیدا

 لیدعسباوئو لیزج رجا ندتهجوا «یدرولواشادبا قیوشت هرح هلهج وود
 .. عافترا کود رک ههاشداپ ولت واهس بودبا تکرح هنالفاغ نکل . هلدرولوب
 ناما هزس یتلاما یزوا نکیا قو رع رخ هتشيا « كسهلوا دا مر نولو ردق.

 هاشداب ولتداعس هلزمصبخلت هدزمکیدلک هب یهاشداب روضح ندانغزب اما .شاوا

 هفدص هب ( اشا ىلضف رادحلس ) یزکیرب بودا لع ندنلاا یزوا یزس.

 هد زکر لهابو غاب هل نهدنفا ناطلس اق وک ا ا -ا نام رس 2 یا



 ۳۱ اووا سرخ ةعلق لاکشا ۱ ۱

 راردبا حتف ینهعلق بورک ههعلق نورد ندرلکبلد لوا وند هللا هللا ندرب

 هلیوب ماوع اکوب . رارید (اوواسرخ ) هرزوا یتطن كناطلس حاف هدهندا و
 هرتساس .راشمزاب ( اوواصیرح ) هدنالحس رایضاق هدهسرلرد اووا سرخ

 هعلق ۰ یستحم .یسشابوص « رداضق هلیسهاب ها یللازو هدنک اخ یغاحنس
 هح تارف بوالوا یراواهعلق اما « راو یتارفن ددع ناسکس ۰ یرادزد

 رصتو دیقم هدراصحخ نورد ون اف رادزد هداس روروتوا هدهرشط

 بولک یرجا ندءرشط لا تبون هحکه یرالوف بودبا تکم هدرلوا

 . رلرلکب یهعلق
 کا اشاع ینهعلق هجورآ ید اشا هدنکندلبا ماعا یناشاع وب ا

 فارطا نوکلوا دلرهلیا تروشم لبا تکدم “یلاحا بودیک ندنشاب لقع
 ددع زو یتلاو شماقو رانج « هتسارک هازآ زوننئ هلرامدروس ندفانک او
 .. یدلدبا انب روا لیلوح ددعنوا هرجا هعلق نوک لوا بواک رلاسو راجت

 ددع نوا زو هدهتفهر بوالاق هبلاخ ضرار هدراصح نورد مالک لصاح

 . یدلدبا انب رلقحشاکد

 دناخ هوبقرب هدنک وا ود رظان هب هن وطو راقح کد ددعنوا زو هدهتفهر

 ندشننادراو هلکسا ردا ربرحت ید لوف ناسکس بولیربدباب هاکمارآ
 .یلزنم قوا رب ند«ءاقف یخد كسرادزدو . . . یدلبا ناعت اددح یسهفطو

 .ددع ۳ . یدتا دق هلهحووب هلحس بودا طرش یامان هر هل

 رلکنفت نانلآ ندیزوا هرکوص ندکدتنا اهم هلج یراهناخهبجو یراپوط
 . یدیوق هارو ید ییردف زوی

 اطا اباب هدنسهلنق بناح كرم هنوط - : اووا سرخ هعلق لاکشا

 ةعلقرب انب یدادشو زمسهلاوح «شمکحرس اسآ ناشکهک هاهنا جوا هدنکاخ
 .ندنفرط برغ كنهعقو اما .ردعردا كس چوا یعرج رادام اراد «ردانعر

 هدهسلا هعلت مهم تا یارو  نعهدیا تازح مدآ هاب هب هن وط یعاشا

 یتمیق اشاپ دمحا كلم قحا بوبامارغوا هتنافتلا كنهسميك هلغلوا ليا جا
 ,ییا ك هعلق « ردرادیدب یتیمها هلغلوا طاح هلراقالفا یشراق ارز ۰ یدلم



 ۱ یهمانتجاپس یلجایلوا ۷۲۳:

 هليا مظع یالا هداشاپ قواقیچ هنلابقتسا كناشاپ هلیا یلاها هلج حابصلا ی ع
 تد بودسک رقح ۰ یدلنا تکم,هدنسهدرباربم هدنحراخ رش دلرهلک

 . مدتیا ماست هرادهنیزخ ییا كوب یتا هرکوص ندکدلبا سوپ ین رافرش
 هاب ریل یک ا تخم مد. یرپش یاطابا نوک چوا اشاب

 . یدلوا مزاع

 حس

 سان تک هو رتسلس ندنغاط اب

 جاح ) نداروا < دلدلک هنسهب رق (هلوس) درهدیک هبرغ بناج الوا

 هنب « هن ( یسبرق یارس ) كرهدیک هبرض بناج هدنداروب ۰ هن ( ینوک اپ
 هدنزانک یغامربا هنوط . دادلک هن ( یسهصف هاد ) هلرهدک هرغ بناح

 یسهحشو غاب « نادایآ و رومعم یلابعر نادغ و قالفا « یلهناخ زوییا
 وشراح هدنلخاد یمهبحات هووا سرخ . ردهصق لام مظعرهش ناوارف

 هکردارالد هبرق لام هصقو شوخ یساوهو بآ « یلراجت اقنع یرازاب و

 1 .ندارو ۰ ردهدالوا رومع» الاح « ردیلو روا زاصو شماق یرلوا رکا

 . قدراو هل ( یسهعلف اوواسرخ ) دارمدکا اھ هب ع باح

 .هنوط نداروب هکردلارق مان هرود یسناب كلبا -. یسهعلق اووا سرخ

 .ردشهتیقا هننامل نمرخهرق كرءهربک ندنید یرهش وصهرق بوسک ییرهن
 نک وام هڪ . رد ( اه ارالق ) یمسا هحراغلب . رد یهایو اط یراثآ الاح

 .ناه هدنلحم شیوروب هلا مظع كنج هاوخان ءاوخ بوکود یا یدب كردیا
 « رویلک سرخ نداووا» اف هحنا وا ناباع وا چاق ر ندنساووا هعلقوب

 ۱ .نامل سم تانع هحنرک هنسرلهراغم هعلق در هلک هدرلونآ نامه 6 شمروس

 .هسراهقرا نمشد یالآرب هکراروروک بودلک هجتدرا كرلونا وب یرازابرس

 .یسه راروسرک هب هعلق بوزاقبح یرابرد هدیدمش < ناعمک یرابرد وا
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 ۳۹ رلرب زمکیدنیک نوجا مزاول

 عالق هداروب » بویروب بوراو یرغوط هبهنردا هلا راتفر ابص راتات كيب
 هنوط رهن « رزتسوک ت یناناو رورغ ويد « ردقوب ناوارف رکاسعو هنیتم
 مان ( اغا لکنبع) یرب ادختک هایس یغاط ابب هجنک هفرط یرب ی هلروطو
 یلحبلقیلا كيب شعلا لاایف نداضقچوا یهدیلاوحو نوکوایسهجراب اغارب

 یناخ هدنتلا یسارح ( ینوک اشاپ یحاح ) هدنبرق یناطاباب بوبالروط راتیکیب
 ندحیلق رانا كيب یللا قرف هرجا نیمااهفرط هکر وروا یک پوط هلبوا

 ریمد جا ۰ رایا قرغ بوکود هبنوط نکرریچاق هدینفیسلام بوریک
 ناهنو مات لیدم نامز ها هدام یاس مرز شا یدک نا

 یرب ندنوکوا هتشيا ۰ یدریثالفافک بواب یسهنوب راتات هليا ناشر ٌةهماحو
 راس . ردراداقنمو عیطم بوبالوا هدنسادوس كمي هفرطیرب اهدرپ رارانات

 1 : ردرلن وش هدیرلارف

 « فوص ۰ ناخهنیا « كبیجوق ۰ سا « لاحاق « قحساف ۰ هطرق
 « رتسا « قجمهواق ۰ راقوچ ۰ كاچربک « یی هیرق ۰ یلرهوک « یل هلق
 « یلرتسوک « یلدارعهرق . یجاحهنط « یسهلشق لالب ۰ كجمرپ وک ۰ یلرادناب
 خيش « یهرقبچ « ینویوقهرف « یلعهجاوخ « یلیام راناخرود « یاطهرق
  ناظفحتسم « یلدووانرآ « یببغآ شاط یراقوب ۰ یلیغآ شاط یتاشا ۰ ناما

 «یدربویرکت .یرالادع ۰ یحاوبءرق ۰ یلدلب « هرقناطلش نمر در

 «رایفوص « یجنکود ۰ لباصق ۰ حوصنهرق « یراصهرق « نیدیآ « قالجوق
 ۰ یرلهرق نامهرف « قاحوینع

 كناشابو یتامهم یلکو یزمهبمودق ندنراهرقوب كنساضق یعاطاباب
 زفدنک ید رق بودا لبصحم هرزوا قلوا هغ | كو قلا یتسام هري.

 ادیب لهاله ع ینسهثا كوب چ وا هرزوا قملوای رجا رشابمو هیمودق نوجم»
 یسیربک ۰ كدرب و هب وه یاهو تارشح ناسکس یک هدزماب ینکوبرب بودیا
 . یدلاق هزب یسهرق دلزعزو هلا

 نوک لوا نکیا هدنددص كمردنوک هاب دمحا كلم ىە كوب ىلا

 . رایدید « روی هاطنا اب اسا ماد ریو یر اش آق



  یمهمانتحایس یلجایلوا ۳۳۸

 نداروب قدراو هنس هملق ( یوط ) بوک یهنوط لراکچ ییرادرد یکنیس
 .هدهشآ كوب کیا « بودبا لیصحت یعزاول تامہم ها كوب ییا هدنوک ییا

 .شعرامدآ كنتیما یلوطو مزب هدنوک یحنجتوا « قدلآ ینلام ام هربخذ كناشاب

 .دلوعرب هاوخان هاوخ یخد ریقح . كدردنوک لام هاشاپ هلب رلهبعرش تو

 .یلوصحم یساهب هتخت نیشپ هبیضاق ینا كيب شب بولا مدق ترجا ها
 صدقا اشا < كدلکهنسهعلق ( یعاط باب ) هبهلبق باخ ندارو بورو

 هل نعاضق هرزوا ےہق نوناق ندلجا زمغیدلوا اح هرهشوب هزوا ینامرف
 .همکح نوا یعزاول تامهم یسهعلق یلکو نهیمودق یدنک ندننابصقو ارق

 .ندنغاطااب هلا رابئان فاشک بول آرلءرکذت یلرهمکی ندنیم لوسر عرش
 : قدقبح هناصح لام

 .كچوک) ۰ ( سایلا لیبس ۰ (یجهلکرخ  هدنبرق یعاط اباب الوا
 « ( حوصن یحا ) . ( لوک یا ) ۰ (هجنابص ) ۰( كلکود) « ( یراص
 * ( لوک یراص ) ۰ ( یسلروماج راتات ) ۰ ( هیقف دحا) . ( لباههرق )
 .٠ +« (راصحلپ زق ) « (دنلعن) ۰ ( كله رت ) . ( راجاح ) ۰ (راشرق)

 ۰( شیادخم ) ۰ ( یوک شاب )۰ ( یلهقراق ) ۰ ( نلدومرآ ) ۰ ( یوکربق )
 *(ابابکسا ) ۰ ( هردیلامق ) ۰ ( هوواروقوح ) < (هجاعاور )۰ ( لیانج )

 « (الاب قلهغراق ) ۰ ( ریز قلغراق) ۰ (الاب یاتغج ) ۰ (ریز یاتنچ)
 ۰( كب یناعل )۰ ( یلەلس ) ۰ ( یوک یلعیلد ) ۰ ( الاكل م ) ۰ ( رز كلم )

 « ( یخوعیجاح ) « ( یلدووانرآ ) ۰ ( یوکیلفابا ) ۰ ( یسلروماج كروت )
 ؛یرلارح ریظن یب «راداوصحم یعوج كرلهرقوب .یراهبرق ( كلوكى راص )
 .لامالامو ناداباو رومعم لاشم دامعلاتاذ مرا « رازهلالو ناتسوب و غاب
 .هسنالت | هرفسارب ۍناخ راتات بولوا راات یمااعز یژنک ۱ كرلاروب . ردناسنا

 . راردک هرفس بولوا نانع مه هلیراتات قاحو و رونالت| یخد زانو ناه
 ردق كيب یعرکی نداروب هدازغ نیح « ردرلرا راراب ۰ یف « ردآم « میحش

 . راقیچ تکاب



 ۳۳۷ راز زمکیدنک نوا مزال
DEE DE ESE RS جی DE مجیک وب( HESE RSE RSE 

 رم كرد ا همر دصاب تو الزافوت ریعص كس یللا قرف هنس نھ هدارو

 لو وه ازای

 دراو عرش یا تمام 2 ماعط زسرفاسم اک ۱ تلخ یلک
 . ردقو ینهعلق هدفارطا وراو ام

 ناسحا كنهدنفا اد وندا نکا هدا داتا نفع ای

 دمی رم ندنرابشاب جوش ىلاع هک رد ینسهمان م هلا فا رش طخ ییدتسا

 یعرکی هباغا دم . یدلوا رورسم اشاپ كلم هلبا یهاشداپ تملخ بوربتک اغا

 یتوک یستریا هنب بودبا ناسحا هلوک یعرکیو یراتآ ولاص یعرکیو هسک
 مهرتو ریمعت ینسهملق یاک یرلودنک بوباللوب یییئاب یحویق هنفرط تاودرد
 تامہم ید یربقحو بولوا دیقم هنسهمر دتا اسا اضبرد كرهریدتا

 . یدردنوک هرارب قلیضاق یدب نوجا یراتنواعم تامزاولو

 رار زمکیدتیک نوا مزاول

 یره هنوط , لدلک هنلس ( هر زج لنالس ) یروشا هنوط نداک الوا

 وحوک . شب راق هزکد هرق هدشد یبهعلق یلک هدنفرط لوص كنهطآ و

 قج+فیراق ءزکد مرق نینزاخو یسملق لوط کا لک

 هني رکید « ( یزاغوب هننس ء هنولوس ) هشب رب هکرونولوب هب کیا هنوط هدلحم
 هفوط . ۱ و رارید ( یزاغوب سایا رضخ »

 هرق ) ۰ رلک قرشالود هبحان شب بولب را یخد هنوط مقرب ندنزاغوب

 هم لوا یراسش کو کا ؛ رىشێراق و هتک وا ینهعلا ( نهرخ

 هزاب زو ه هنس مه و ثلج وک ء راراد ( هسح درو )

 ندقرش لوط بولوا ءدنسارآ هوط کیا هطآ لنالب و ا . رالشا راک

 تآ هدا كنوب ۰ ردهریزجرب لبم یدب « ینلآ یضرع « ليم نوا هبرغ
 یرویسو ییرادرد کنبس قجرانات یخد زب بوکج نراتآ ییدرد یکنیس



 یمهمانتحاس یلحابلوا ۳۳

 كح وکرب رولا هب هعلق كور هدا س ؛ ردعدآ زو شب یعرح رادام اد

 بلرب با راقلاب هدنرلقدنخ نبرد تاق ییا یهدنارطا « راو یسوق ریمد

 ماما « رادزد . ادختک جنا هد هعلق نورد . رردا كاروانش بولوا

 ۰ یربغ راو یراهنخ تارفن چاقرب ء یرلهناخهبج « یرابنا یادغب « یرلهناخ
 : ردهلاق ندننامز لو دن زو هکردراو نوناق شوخرب هدهیلقو .:قو یش

 7 هراورابو جرب عج حابصلایع ینوک عم یھ هلکلدا حتف ینوک هم هعلق

 هرولکح رایدح كنالک هنرزوارانو .رلرکید قاحتسو لع «قاریاب .مریدنالف

 . رولیدبا نالعا هقاخ ییذبا هع مو بولتا بوط هناهاش هدددعرب

 هدیداو ر زود هدنفرط برغ كنهعلق لوس .  یشوراو كذسهعلق یلک

 یناستحت ددع كيب کیا یسهحم رب نوا هکردشوراو رب مظع لکشلا سم

 0 ید نوا هله .هراو یرلوا یلوتروا هر دنش هنو لل وح ج یاقوفو.

 تیاغ ۰ ردکلام هبءربثک تعاج یعماج کهدنجما یشراچ هلج زا « ردبارحم
 غ و شا دما كام ی . ردانو مناخ ام هدانو نرش « زوممم
 هلا اعد رخ ههاشداب تارن حیح ندهعلق نکر لک کما ادا هعج تالص

 هبهزرل یننیمز یاک بوت | راپوط ما مو تان یا رب برکچ ید كنابک
 تفج ) رب هدنرانکوص : هدنجما یثراح ء ردقوح یادم بتکم . رایدریو

 یانبرب هلیوب چيه هدفارطاوب « ردترامع یلوتروا نوشروق هکردراو ( یا
 ندفانصا هلج هدنحا هکراو یراناکد ددع زو شب . ردقو اشکلدو انشور

 بولوا زوجوا تباغ راهلوک « راربسسا هداروب . راو یراناخ راحت . رولوب
 ۰ ردرایجریساو ناکرزاب یتاخ . رارربو هلوک العارب هشور زوتوا یمرکی

 « ردباسح یرلهمو غاب ... ردسور هداضمب ۰ نادغبو قالفا یسااعر

 نیهسو دیذل تباغ ندنتا نویوقو ریغیص « یسهمریدصاب یلک : ندنتاحود#

 هلق كرش رولوا قوج تباغ ینلابو یادشب « ینا ؛ یلاب ؛ رولوا یدیدق م
 هلقاوف جوا وا رب هکراو هریزحرب رونلوا نیست (هطآ لنالب) هدنفرط

 ردهریزجرب رادلوصح « كوب « ریراو هنیرهش لیعابسا یوا ربو هیطوط



 re“ یفاصوا كن هملق لوس
 انا نشان

 . رارینالوآ رلق اب بودیا نابرج یر هنوط ندقدنخوب هدکدتیا نایغط
 هل ندنفارطا كيهعلق قطب و . قا صوا كن هعلق كوس شبط

 .کیا رولبجا هشوراو كوب هرمشط هبرغ بناج یرب «ردراو وق ددع ترد
 .بعص یلکنف یی وط ارش ددع کیا هدنراسیو ناع هک ردرلوم ریمد تاق

 ۱ یرلوق نورضوا هدر, ددع چوا هدنرانک هنوط رهن « راو رلهلق

 هدنزو جا ثكتیراراوید هعلق یرجما ندرلومفوب « رارید ( یسوق وص )
 :اما ؛ ردنا نط لو ی ا ردراو یراقدنخ یلوتروا هتخ یرارزوا

 .یتقن ج رطس هرجا هعلقوب . رزک مدآ ىن و ناوبح « رطاق « تآ هن
 یرلکرید جاغا نلاق هرلفافوس هل بولوا قاقوس هلو ددع یللا زون هرزوا,

 .عساوو نیرد ردق یدقمدا موروجوا ایارس یجا كراقاقوس ... ردیل هشود
 یرلهتخحت همهشود هدنسانئا هرصاحم . ردنلهشود هت یرارزوا هکردراقدنخ

 .شلوا بلرب بل هلا هنوط رهن بولوا بئاغ رالو ۰ رکچ هشیراوا یکره
 تارخ مرک هجا ریش نمشد ء رواوامرهاط رود قغ ء یاو

 دلراوا نالوا هدنشاب هشوک هکردرقدنخ غیص یلقاتیچو یلقاطا تباغ ضهدیا
 .بوطو همحاص . یرلکللد لاغزام رظان هرالو یرافدنخ هلح كرلوا راسو

 هکراو راوا لا هعلق بعص هدنراشاب قافوس شلوا هتسارا ها یرلکلد

EEناراب شاطو نوشروفو بوط هنمشد ندرلواو هنررک نشد هرهش . 

 4 هل .دنجحما هعلق . ردهعلق رب شعلوا حرط نوجا ق قمریدغا یک تنه

 هت یل هکردراو راوا یتواسق زس هچشو غاب « زسیلوح ددع زوب
 .یلو دزیاب ناطلبس ) هرجا هعلق ؛ ردرلوا رومعم یناقوفو یناتحم هردنش

 « ردهداروا ید نده لوسر عرش همکح « راو دحاسم ددع ید ا

 .هنب .( یهوق هحنول ) کهدند یسهلق نادنز ندنرلوق ددع ترد كل هعاق

 .کیا یهدنرانک هلوط . ردرلوق كلدبا ( یموق شوراو ) یهدفرط هرق
 . ردیرلونئوص كچوک هسیا روق ددع

 .« هدنسهشوک یرانک هنوط « هدنقرش بناح كنهملق كويب س . هماق ما

 .رکردهملق عنصمو لوجوک لکسشاا عب م ۰ هشوکراج هدننورپ هعلق هرشط
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 ۰ یللا زول هودنک هرکوص ندقدشالقح اضعب « رربو هفولع هننارفن هعلق

 . ردبا ررض اغا نیما مزنام هداضمب .رلاقراک هسک زوب ییا
 ا 2 2 للا قو اا زویحوا ید یک احرب .تانههلق یک

 ندارقو . ردیسهرق راتات ینک ۱۰ ردنادابآ و رومعم یسهبحان هکرداضف

 0 ز قا 0 هتک ىد تلادع هچورپ یونس هناضاق

 یرحکب «یارف :al ددع زو ید «ینلاغا یارش هعلق رب ی یرادزد

 یدادرس یجهبج « یسلحم ۰ یسشایوص رهش ۰ یر, ادخیتک هایس ۰ یرادرس

 : . راو

 رز ر یا راف ےک درک کینہ هنوط م ر یلک هفلق لاکشا
 ربانب یدادش تاق چوا ۰ رادام اراد لکشاایسوق یکنام رک قاف صال

 ۍمهچابو یغاب « رازنج . قوب یسهلاوح الصا نة رط رب هکردهملق لدب ین
 ,یراود فرط هل.ق كن هماق . ر.انىرىش هعلق رب هدر ر زودو قال ۰ قوح

 اس وبا لک ی هه دعا كب لما یر. کود یره منوط
 وا یفرط هرق . ردعدآ كم وا ما رادام اراد كعد « ردعدآ همرک

 شعب زوب هل « ردراوید رسقدنخ تاق یبا فرط هنوط بولوا راوید تاق .
 هدو هنوط : ردرانوش یرانانولوا اس هرزوا تناتم ندنرلهلف . ردهعلق

 ۰ ( هلا لزب ) ۰ ( یسهلق اشاپ دمحا كيدک ) یریزو یو دیزیاب ناطلس
 س « ( یسهلق راف ) ۰ ( هل یعب) ۰( یتهلف نادنز) ۰ ( یمهلق رادزد )

 - « ردناربخو تراشا میهع هرابک ناک هجیک رانا راف هجره الاخ هدارون

 لقرب شملوا انب ًاددج هلق لوصوب ( یسهلق اشاپ دمحا كلم ) هدنرانک هنوط
 حد رلهاخهح هلرایوط رع ی رک نالا ندنراتمشد یزوا کر دمظع

 هتک یروس رانو . ردرظف هبهنوطو زکد هرف یرلروط « ردشعوق هیاروب
 هریدنش نهدنفا اشا دمحا كلم یتسهلمح هکردرلهلق یلدمآ رس بق هالک ییوتروا
 كنراراود یهدنفررط هنوط كنهعلق و ۰ ردشعا رومعم بوتروا هلبا هتخت

 كتهعلق لوس . ردشلوا بارد یر نوشرآ زو ترد ندننو یرپ هنوط

 هنوط . ردنا ا نکل . ردراو قداح هحالاح ردا یدو مدآ هدف راع هرف
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 ۳۳۳ یهام ناللاد

۱ DIE هک KDE DDE BIE KDE KUDE KEDE DIE BIE DIE ایه < نایک BIE DISE Die Bb 

 نلک بودک هرزوا هئوط هک ا رازابوق قل را رة كلک رد یعرکب هدنسهرآ

 یرلاصا ناس نوزوا هن رزوا راکر د نالقاقو . هیلوا علام هو دارا

 بوتا هند هنوط ات یرلاصا نالب روا هلراحاغا لاتح نوزوا بوروا

 بوقیج هنی زو هنوط رلاصا شلوروا هروا هروا هلیا اصاو . رارریدنبا

 كہ قلاب شیراقرب ندنجا . رولوا یک شلوروا هلیا ربصح یجما كرہن
 هنوط رهن ات هرزوا رلکرید زو هج هنیزوب | كنابقوب هدعب . ردزسناکما
 هللا وص هدن نغا ناف بواب بارسر ییهناخ هوهف یهطوا ددعتم هدنسهتروا

 بوقاب هنا ق هبراداص قلابو یمیاوت زویحوا اغا نیما . رلراباب رلهرح ریارب
 3 نر

 ردقلسب مدا ندنزو هنوط كرلاصا سفق نالورواو كرلکر د نالقاقو

 . راو راسفت شلوروا ندامعا هدنمرح ملک هعطق شد هدنسورجا یعاشا

 كلبا راقلاب نابتسیا قمقبج هنیرالبا زکد یریدو ۰ ولوا ۰ یزوا « قازآ
 یرایبا نادایص نکرید هک یک مریدایب ندزاغوبوا هلیسبدنفآ وص هدرا
 هرزکس هن نوشرا رش نوا یوا بولاق سوبح راقلاب لج .راررپ دلاف

 نارا ناق لر یی زوم تورط مرک مرق .نراقلاب نان لو توقو رش
 هليا نونلا ین-ارومالاص قاب هراناکرزاب كيب هب بوبالزوط یرانالبتوط
 ندنغااب هنروم ضم ۰ رارردنوک هناتسرفاک هلرل« رع هدرانا بودا تخورف

 بو هلکب ییزغا ناقوب زورو بش رادایص .راقیج رابراح هرق راطنق ینلاشپ
 ر بص » هه ود اهد رب تولک هزاغو راط وا قلاب ارز راردبا دص یک

 نایک . رارریوویوق ییراییا كنابق روکذم هسلک یسیک هنوطربو . ردتعنص
 هدزکدهرق بوک قرهلوبهجرف راقلاب ریةف هدر لوا نکرک هرجا نیعلاةفرط

 هسلک هب هنوط رلقلاب ندزکد هرق اما ۰ شمرلرکود هطروع قرءراو ءرا الباب

 تدشهاک ان .ردروتسم هليا تیجاما .ردقوب ناق هدفرط لوا هجرک,.نمءریک
 یرابارسو نایلادو هدکدنک شق هتشپا :زالاققلاب هرکوصیآ یدب بولوااتش

 هنابلاد ۰ راراغس یک راغاط هنفرط کیا كنهنوط یترلهتدارک بوریدکوس

 بودا راک ی رم هک زو نقل انار دک ق رقم تک و ااا



 یمهمانتحایس یلجابلوا ۳۳۲

BIE BIE BSEهک  DESE DUDE (> DIE BIE DIE DIE DIE BIE DDE DIE DIE DIEDهک ( DUDEنایک  DDE DIME 

 ندنا . ردسوک ر اتات یلعماح رب ییهناخ زوکبا ندنفقو یراکبب رانات كناشاب
 . ردشلدا فصو هدالا یمارو قدلوا لصاو هنسهعاق یراکس راتات

 ۱ . قدراو هنسهعلف یلک بودک یللم هق رش باح هدندارو

 ( و لق ) ندنسهرفک نادغب یسناب ادتبا س یلک راوتسا راصح فاصوا

 هتروم ندانوط بولوا هسکرب ربقف هدنلاح لئاوا ( و لق ) < نیاز مان

 . شلوا لارق هدسب بولوا كلام هلام نویلم كيب هلبا قالوا ینلاب یتسومو

 یهعاف وب هدننامز یغالارف ود یدلوا بس همردق عاهرا من ی یلکوو

 قرهلوا طلغ یرلءرکوص . ردشغد ( وسلق ٌهعلق ) ندنفیدلوا شملبا اشنا

 ردشم رک ه نب رللا كرللارق هجا هدعب . رد شملوب ترهش هلکعید یسهسصاق یلک
 حتف ىلو دریا تاذلاب حاصاب ندنتسد یو شک نادق هدنحرا (۸۵) شا

 یکاح هدنتلابا هرتساس .ردیظفل ( انحتف ) یکن امرک ی ا یحتف خم رات . ردشمنا
 هضق كن تانعو مرجو تسایسو تلصهلح .ردسحاص مازتلاهغآ او تب ۱

 اغا نیما هرزوا انوط رپ هدنکوا هملق و . ردتناما كوس تماغ .رد .دنف رصت

 ؛یزوا بوالزوط .ردیا دیصرلقلاب ناولا كيبهحم بوباب یرانابلادقلابیظع

 كني رلهملق هلوط « یشاحسا « لیئاربا ۰ لیعامما « هقیناب « نامرک قآ
 عااطرکا . ردهمیظ» ٌةعطاق رربو هفولع ندنلوصحم ینایلاد قاابوب هنیرللوق

 سدح یاغا نیما ینارفن كعالق وم هسزمقح قلاب ندانوط ندنسوحنم

 هسرولوا نومیم یلاط رک ۱ .راردبا لیصح ناک هج ویاب نیراجاوم بودا

 بورو نیرلهنیعم بجاوم هننارق هعلق هلج بوقیج هرزوا ترفو قلاب
 زارا هاشاب رادرتفد نیرلهرهظ هدجابتحا نح بول[ تاکسع ندنارفن هننثا

 . رولاق هنسودنک یلوصح یقاب .رولیروک یسهبساح بودا
 ییا كنهنوط هدوراقو ندنسهعاق یاک كنهنوط رمن .  یهام نابلاد

 زوکیا ییرلکربد یک نوزوا نوشرآ ناسکس شم نالبغب یک رلغاط هنفرط
 رریک مرا رابک یسایعر نادفبو قالفا ردق كيب کیا بوریوج هلرایک ددع
 وشراق هقاق هفاق هلا یربج هد رهن ندنفرط ییا كنەنوط یراکر دوو

 . رولک ندنسهتروا یر هنوط . رولا قاح رلکرید قبزاق ندرافرط یربو

  E 2 aRا 5

TF AS و 

IS 



 ۳۳۱ رلقانوق مغیداغوا نکردنک هنامرک قآ

 . نیسرک نامزیه ,ندارو نس ! كرت یدک یدیاه » بوینناط یریقح یرب ۰

 شتا شون یتداهشتیرش ندنراهنارادغ دی هيد « زردیا هلیوب نوکر یتس اما
 « وا اما كد قرلوا اس نداروا زب . یدرتسوک یادهش جاقرب نالوا
 داهن دیزب دالج ماطر 3 ی هدلاحرب زسهراح كرامولظم ءانک ین

 هغه | راناق هنب رپ شا ندمرازوک هدمکیدروک نر رلکدتبا حور مات هدنلا
 ح ورم بووص نیراشمن بولآ نرالام كد تما ردق و . یدالشاب

 یرلکدتیا رببمت ( هطرووان ) هدنکوا نعوزوک بویموق غاص هدیرانالوا

 لو نکردیک بولیتروق ندنرللا كرهیمنجنا . راپدزا نیراشاب هلبا زوپوط
 ورايا اهد . یدیا راراتاب قرهلوا ناب رع كدروک ینادهش هج اهد هدنرزوا
 نمرلکروب كدروک حورح یشک یدب شعالقاص هدنجا نامروا هدزمفیدراو
 هنسرارکراب لزنم هلدیو هشرلتآ كنرامالغ ناه یرلهراع . یدنالغاط

 هان ینسح هدیوک یکی یراجورح بوش نیغاط هکنچ هلتعرس بوریدنب
 هر, -مدلیا مالعا هنسیلاها یلاوحاوب بولک هب یداوارپ بصق ندن آ . مدلبا میلست

 یلغوا یحاح هلیامات دهج یخدزب . رایدتیک بونالتآ رابلنآ هدمکیدید كشيتب

 رهش « بوک نیرلهبص هطوط « یناط اباب ندنآ « وصهرق ندنآ هنسهبصق
 اشاب دمحا كلم هدنامرک ق | ینوک یحنش» هلبا رور یتراکسب راتات « لبعامسا

 ررقم . ماليا لی ییراشرش دیو میلست یرابوتکم بولوا لصاو ءنمدنقا
 یگئانغ لامو ارسا یلادجو كنحو تشذک رسال . مدیا هدژ« ود رواک

 مانع لامو ربسا ییاشما كنویو ی رلکدک ندیهاشدا روضح هللا یالاو

 . مدیا لقن هاشاب ریمطقو ریش یغیدلوا شماک هعوقو هدحشراترب چیه ینالا

 ندنربخ یکیدکک میانغ لامو ارسا هنیروض هاشداپو ندنسهدژ» رقم اشا
 . ناب دلیا ناسا هارجرخ هسک ر هریقح بودیا ظح

 یلک ندنامرک قآ بوقلاق نمدنفا اشاپ هلیرکسع یلاب هل نوک یستریا
 . كدتک هییمرتو رمعت كس هعلق

 -- , لاقانوف زمدا غوا ما یدک ےس رج یسهعلف یلک ندنامرک یا

 نامنک هجوق س قدراو 4 مان یاب یر وک لزن« لق بناح ندنامرک قآ



 ۱ ضرب مع

 هناسرت بو وق تراشاق و رادکسا هراب زوب چوا هلیرلقارپاب نوکنرمس

 كرکج كروک یرلهسروق هناسنرتو كرهيلبا لکوم هنرارزوا ییراب نع

 هن بور دعا روع ندنکوا یسهحش هناسرت هلرلنونغراو لبط < وکناض

 هلبس اشاب دمحا كلم ندنسافص نوک یستربا . رارروتک هتنادنز هلودناص

 را تجهم یازغ هلی وب هدلحم قجاسقیچ زساسشود هزکد هرق مک راررویب
 .مهدیا ررقه ناصنم همالال اشاب دمحا كلم هکردکرک . ردزعامداشو رورس
 دیش رم یرایرهش بحاصم ندنرلبشا یو یلاع هاکرد رفنضع هاشداب وند

 لدضق وح رو ةحملا تروص ٌةرخاف رومس تعلخ زودنارز رب هلبا اغا

 نورقعداعس فیرش طخو یدنلوا دام رب بودیا ناسحا تمیق یذ غمت
 ایف نوکلوا ربقح ناه هدقدنلوا ناسحاو هقدص ررقم یتلانا یزوا هلبا

 هنامرک قا ندلوسالسا هلسهدوم ررقم بولآ راناسحاو رابوتکم ندناطلس

 هلدتک هلقلفالوا

 رقانرق زن داش وا نکردک هامرک قا

 بوسلیا فداصت هزمهاک رورم یسهصق سودا ندنآ ؛اسلک قزق الوا
 تو كرالود بولک تسار همدآ چاق رب نکردک هرجا اقلب کنج ندنآ

 یمادص ( هللا لا ) رب ندنعوکوا ناه هدانتا زمکیدلدا رافتسا نااماو

 هشد السا ردق یللا قرق رکم . یدلشاب هغمابنا راکنف وت پو وق

 ید ینچافرب هللا فالتا هدهنایشحو تروص ینغوچ رب بوصاب یرادودیح
 یرلمالسا ندا رارف یسهناد نوا شب ندرادودبح ندنراقدلوا شمربحاق

 هنهرزوا ندزمکبدلبا .فداصت هتیراهاک رذک یخد رازب . شمرلردا بقعت

 یدک نداروب هدنوکن ک مدا وب »یسیرب ندنرلجا .رلیدالشاب هموجم یرغوط
 کید « لمریدلوا مایقارپ » یرلرکید . یدید « مایعوقوط رلردقالوا رانوب
 ندنراحما . ریدر و رارق هذشارب هلاس بونمردلوا یز تان . رابدالغاب
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 ۳۹۹ لوتاتسا رپش رد قازفیالآ

 . یهناضیم « لاقچ « لاق كيب یتا | ءرزوا راقریص ییراهلک نمشود
 هارلربسا ددع كس رب نوا هرکوص ندن ۱۰ رایدریع هدلا یخازو
  لولم هبهعبار فارطاو قرهلوا نارجو ها راتفرک هتشدو هتساب یسهلج
 ردق شع . هی رانامطخ قازق ددع شع . رایدرخ قرهلوا نار لولم

 نالوا رادرس ندن ۱ ۰ رایدلیا روع قرالاص مولطو لط یرابحاص هعلق

 قرهلوا یلربحنز یزاغ و و یلغاب یرالا هرزوا تا ید ( هی دنالوخ )
 هارهکود یراشاب زوک هد یسیدنکو قرهلاح قتیسوم تال | عاونا هدنابو

 هدن راشاب "امظمت کوب هدیراقوحرب ندنراسایاب لونناتسا هد ال ۱۰ یدلبا روبع
 ندا ا روع هلب رلنادروخو اسلح هدنرالاو رانز هدنرالب « کفلنام
 رقحو اا لاح نر یراوساو کیا مات دا
 یال ارب بوریک هرجا یسوق هنردا ربارب یشاب تا زجوا یدنفا یدهزو
 یراقدروس اشام ءاشداب ولتداعس هدنکشوک یال ۱ات ندنحا لوبتاتما مان هلبا
 هدنرصع ریزو رب چیه هک یدلوا یال ارب هلبا ادخ دم . قدراو ردق هلحم

 نهد رب تشکنا بولوا ظوظح تیاغ هاشداب ولتداعس . ردشمالوا هلو

 انوک وب مهاشداپ : یرایرهش ترضح نیحاصمو نیبرقم « ردپا اشاع تريح
 « راربد « . ردشعا كلوق ایلوا ناک هزکروضح هلبا هدژم ادا یر كالا
 یخد لمط » بوقلاق هرزوا قاب تیاهن هاشداپ ترمضح . یدلوا هلبوا هک اقح

 هنکوا نوباه بابات بولا رللبط هدایز هدنراقدروس نامرف هيد « نوسناح

  یراب وط رایه وط « یرلهناخهبج رایجهبج بواکود راک هرزوا نامرف

 0 بول | یراربسا رانادوف < یرات ۱ یرکحسع روحا ریه

 ندنآ بوروتوک هیهلق یدب یهداز لارق . رایدروتوک هتنادنز ( هلویناص )
 ارسا بولبریدنک تعلخ رر هیدنفایدهزژو هربقح هلبا اغالبلخ نربتک هلک

 بولبریک ندهطلغ هلیراقاق یشاب یجناتسوب ندنسوقهحفهب هليا یالآ هني ید
 درهیریدشا روبع هلبا رالبط ندنکوآ یرلوق رانفو طالب ۰ یاق نوا
 بانج م هاشداپ ولتداعسس ینوک یسهنربا . رایدرونوک هکروک هدهناسرت

 هل راتفابق هلرلربحنز یرلریسا هلج بویلیا چ وک هنسهچغب هناسرت ندنسافص



 یمهمانتحایس یلجایاوا ۳۳۸
 DIE NESE NIE SE ممد ماد منا DDE REA NIE DDE BIE NSD هما NAE NDE هام افت فسا سنا سنت

 « بوذک هلرابجابروج فاکمو لمکمو حاسم هلج یارفن یجهبج زوب شب
 . یرکسع ناتسبرع نیم ۰ سنام « كاب « یلکنفوت حالسرپ ددع كسب لماک

 یسهرفک نزیاپ ربلس قلاح لبطو یروب هو یراینابز نادراوو یرانادوق
 هلج هبا اباد تاغا ررب ناطلس ابق هرانادویقو هرایج ابروچ بولک ها
 .یرلهک بودبا ناسحا شورغ هسک ررب هننارفن هناسرتو هرابشوطو یحهبج
 ررب هب یدنفا یدهز یسادختک وقو هرقحو هباغا للخ یماش نرتک

 لاکر عم همرص موص « یلتخر نالیک ررو بوریدک کروک یالآ رومس
 . قدلوا هدامآ هالا قرهلوا راوس تور و رانا

 را رد قاد ئالا

 « رشیکیا یرکسع یاب س-عو یشاب وص ندنآ یرکسع یلاشاپ هلج ادتبا
 .ندن | «یرکسعنامرک ق آ نریتک یراریساو هلک ندن |. رایدتیک كرهکبولوا
 . رایدتبا روبع هدنرزوا راتآ نالیک هتفج « هتفج یرکسع یسهعلق یزوا
 « رلهناخهبج و حالس تالا نوک انوک هرجا رلهبارا ددع زوب چوا كيب ندنا

 رلهبارا روک ذم یی راکفوت قازق یلمهرد الو لقیصم ددع شمت كيب یتا
 .یراقارباب یلجاخ ددع شعلا زوب چوآ هلح ندنآ ۰ یدراشما نيز هرزوا ۰

 رشکیا « رشکیا رابجابروچ هلسجو بودیا یغاشا شاب هرزوا رهارآ
 ندنآ : رابدک بولا هبهتروا یترلهارا هناخهج هللا یالآ فلکم بولیزید
 اا تا راب وط هناهاش یک نوت لقنمم شق ہرا لآ ی رک
 یا یراق تشاادو اوفا رف بولوا زدق لغ تآ یه ؛ نایدکجت هرژوا

 .یرلرکسع یګوط هل هدیراپوطوب «یدراو یرللعت هقوا ررب هدنرلقایا
 مدیرات ا راس ددع فا کیا ۰ ریدروتوک ناتک رب ناشک ناچار وجو

 .هرکوص ندنوب . رلیدروتوک بوکچ یرکسع روخ | ریما هلوچوک هلبا رالاق

 .ددع كيب یتا هل بویورو یرکسع ناتسبرع حاسمو كاپ كنهنابرت
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 1۷ ناگ یا یاس ارس یا

 رخآ ۰ دشا تالک هڪ هلنمدنفا ناطلس هحک لوا نوک لوا « . یدلکد
 ندنسومق هنردا راهناخهبج و هجاپ هلک هلا راهمارا هل ینوک یمزکس
 وق ناه هدنرلکدتبا ثکم بولک هشبارس كناطاس هلح مان رای وط هرشط

 ةح منهاشاب ماقمماق « كدلبا ريخ بوراو هماقمعاق یقح هلبیسادختک

 یرانادوقو ریسا ۰ یرالیدو هلکوب ! ینس ےہ هروک « مایلوا » : هک یدید
 روع هحشوخ رب ندبهاشداب روضح یعانغ لامو هناخ هبج هله لصااو

 : ر یا وصو یشاب سسع < اعاد : ریقح «. كسهردتا

 یرلهبارا مرس ددع زوب « یرابجهزو دوبنرا و لاقچ یجهناخیم كس نوا

 ندیشاب یجشوطو یشاب یجهبج قرهلوا هبارآ زوب چ وا كيب هج بولک یخد
 ندمالآ یراپ وطو هناخهبج بولک رایحمال  هلیا تارفن یحابروچ جاقرب ید
 یرللا هلا نادومق جاقرب ید ندنفرط اشاپ نادوبق . رانوسل | میلست هرکوص

 یال الادعب یراریسا بولک هجهلس یرلنادراو یلهرتسلسو یلجابریخ
 زی دید یا« مایلوا لاو » هدنکید « رانوسروتک ههصاع هناسرت

 ج هج هل . كدیا ربخ هنسادختک هناسرت هبیشاب وص « هبیشاب سسع
 ردقوب ندنآ بوراو هرابحموط هرشط ندنسوق هنردا هلیرایجابررچ یحموطو
 ولتدامس بوریک ندنجما لوبناتسا هلا یالآ قرهلآ یرلریساو هلک كيب
 هن یاشداب نامرف هدمب ۰ رانوسرتسوک یالآ ندنید یشوک یالا ثاهاشداب
 هلیسادختکوبق ریقح ناه هدکدریو ما وید «.رانوستیا لحعهروک اک !هسرولوا
 قرق بوراو هاروا ناطلس اق : مهرو هن . قدراو هرابحشوط یرعوط

 یرهش رای وطو « هنبرایجاطاابو هنیرایجځاتسوب هلج یراقولتوا هبارا یللا
 یراهلکی کر اغاط بوربداوط قولتوا هنجشا كنیراشمالزوط كراشاب هنسارقف
 بوراقبج ندنسهنزخ اشاپو ندرایجق رص یراقار كيب هجو .شمرردغم

 نالوا دومأم کرک یرادشاب .شمربدزد راق و < یکم هک هاراهک
 بسانم هدنرهش یداورب هرلهداز لارق «هرانامطخ «هرانادوق هسیا اغالیلخ
 كم یتلا هنا ینا یسغ رکو زارب .شمردک بورد لویو للا

 « یحوط دع زو شب .رایدروطهدامآ بولک یهناخیمو لاقجو لاو یحازو



 یمهمانتحایس یلحابلوا ۳۱۹

 ۱ اشا كلم مزو ۰ مریلس هجا كب یو را « هاشداب ولت داعس هدمغندر وط

 «؟ یدا نامز هل كنجو ! لک یرب « یا ؛ ردبماماو نذّوم كمالال

 یساعود یتف هطا هحزو کردنوک زوقط ۰ مهاشداب » : رقح . رایدووم

 یر نمشد كم یللا هدنسهحک یش كمشدراو ه یزوا هعاق هلىس ەد زە

 یوم كم اشداب بودا كلنح مظع هحیک ید نوک ید بوداناق هد هعلق»

 اپ دمحا كلم نکررونوک ینسهدژء هطآ هجزوب هغازآ افا هاربا ندنرایشاپ

 ربارب ید یشاب یحوق ا دادما رکسع كم زکس قرق ندنفرط ۷۷
 هلمه اشداب تم نمشد هله نا لوا ادخ دم 4 یدنولو هدمظع كنج بولک

 اشاب كلم همهاشداب .یدلوا صالخ ندا نمشد هعلق بولب یک ندحیلق.

 یعرکب « هناخهبجو مشانغ لام هبارآ زویکیا كيب هرزوا یصخیلت كزک الال
 شعلا كب رب نوا هو لغوا لارقو نامطح شم « بوط هراب یتا

 تاک هلبا راهارآ هزکترع روضج الاب مدرک راک ددع كن یا رسا
 بانج مجهاشداب قدا ناس ر ره لصفر ییقوام ود « ۰ ردهرزوا

 هک هللادح» : هکرابدروس بودا راتفک هلا راتفر ندنرورس بول وا ظ وظح

 تاحوتف هج اهد BL یدردتا حق یتسەهعاق یزواو و هطا هج زو

 ناسحا نونلا زو ییاو هرخاف تعلخ زودنارز رب هربقح . « ! هلوا رسم

 یرابرهش نابحاصم هلج . مدقبچ هرشط بودا نامزرب تسد هني « یدلرومب
 رب ! هش اسلوا هر ؛یلح ابلوا هر » : بوشوا همشاب ناروشحلسو

 سرفه نا او ورد اهو زرق الارق . لدلك شوخ
 هطوا صاخ « یساغا رازبق . رلیدلبا راناسحاو ماعنا رفاو هربقح ندنرلتحم

 هرلاغا راد هقوچ « رادحلسو یشاب راد هب زخ . یشاب یجرالک « یئاب
 وق هلینذا كماقمماق . قدقیح هرمشط هلا ماقماق كردبا لصاو ییرابوتکم

 ماسحارس هضق بوراو هناطاس ا ندناو ه یدنفا یدهز اد

 یک ۱۰ مالا » : ناطلست اق . كلدلبا ناسو نابع ررب ررب ینمراتشدکر سو

 اقلطم یلوریوک یمغجاشاپ یدبهسربک هنلا نمشد ابنفاع مہللا یسهعلق یزوا"
 رداق هغمراتروق هلس هاشدا تاذلا لکد نب < وا هللاو < یدرر دلو)»



 و نامرکقآ عاری ارا یا آ
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 هیاشاپ دحا كلم هدنامرک قا هلیا مئانغو لانمو لام ردقوب بوراتروق یهعلق

 رسد « ۱ اشاع نک ! رک اا و هدنکیدید « مدلک هیاروب یخو ندارواو

 یال هدکنحو < مایلوا » هدقدلوا ی هلعم رام یدوقوا یرلب تک

 تورو ى هطآ هحزو ۰ اطا لب » : یقح یدند « ؟ كدا

 .نوک یدب یوداپاق یزب رفاک كيبیللا نکردیا یلنش امتود هجیک ینہ
 نربتک ی سما امت ود هنس هعلق قازا هرکوص ندقدزو یرفاک + دا كنج
 ماقمناق « مدید « رایدنلوب هدازغ هدرلنآ بولک هرزوا كنج یشاب یوق

 ردقوا عاطل الاح » : ریقح . یدید « زکسشمواص اطخ یا لاو » : اشاپ
 :ماقمماق هدمکیدید «ردهدکلک هبا هل ممانغ لانمو لام « هک ۰ ریسا كيب
 ندنلا نشد یبهسلق یزوا مه « هطا هجزو مه هدزئامز .لدحا »
 صخات ههاشداب ولتداعس نآ لا م رخ و ود « ! یدلوا صالخ

 نکرروت رک هلی هب یهاشداپ روضح هلتفابق هک ندلوب یخد یریقح بودیا
 روضح هرزوا یمقو امو:ریمطق .رّش هسکدروک هڪ ینکنج یزوا « مایلوا» 7

 زکم . یدرک هاب صاخ ی ری هرکوص ندکدید « هنا لق هدیهاشداب

 اشا ورس هلیسامدن فدک همان اب نمیشل مان ( هفص نه ) هاشدا ترضح

 بوراو هبیهاشداپ روضح ماقمتاق . شمرویدبا صاخ تب و اوه بسک هلی
 تاحوتف بح هلال اشاب دمحا كلم . مهاشداپ » كرهروس زوب هنوباه باکر

 .ید قهرا هلق تول قارا رافک كس یا حف یزوا . ا
 ج بوردنوک دادما هلال اشاپ دحا كلم نکردبا میظع كسنج نوک
 . هلکردقو هرزوا یصیخلت ۰ نشا صالخ یهملق كر هربع ندجیلق یمشد
 نیقاب رب هتشا ینسهدوء كنکیدردنوک هل رلهبارآ یخ جو ما لامو ربا
 : هدقدربغاح ه«یهاشداپ ر ,طح یریقح بوبد ۰ شمددنوک همهاشدان هلمدآ

 : بولوا مب ظعل نامزب رس

 لوا غارچ ه هد مجشآ یک دیشروخ نوشا ام یرو 8 0 اش قاف

 لواغاصهداید ماشدا كهسيا هدنة ره زسنس یلاع نوس همهلا ناپج راداد

 نیک لس لر 4هساد و مدروک یا لک كما شداب ند هل وا هش هلدحا



 ,یسهملف نامرک قآ هل هلکرتفد یرلنو « ردیهاشداب لام رانوب . ابلوا »
 < |هردنوک هتاودرد حایص هلأشنا ۰ تیا ظفح بوبوق هنسهناخهبج هننادنز
 تج هلا بودا ماست رفدلاب هسرادزد هعلق یارسا ناحو ناو لا هسد

 رضاح الواو : کیدید هدیکیدلک هنروضح دفا. اشاب + مدلآ هبعرش

 .ههاشداب ولتداعس هتداعس ةناتسا هلا هدژم ینس حابصلالع هلأشنا ! لوا
 .هن ردا یناغا ىلع لما هدمکید د » را صالا « رق »۰ مر ردن وک

 .كاس ندنامرک قآ هلغانغ لامو هاشاب دم یلورب وک هدراصح زاغو ندنرزوا

 .نامهمو مزاول « تنواعم یراربسا هل هليا تکیب كيب ندیلاشابو تیک
 ههناتسا بورب و هارجرخ هسک شب هیاغا لیلخ هلیرایج هبارآ زوب هاو
 .مدلاو  هاشاب نسح روک یماقممباق لوبناتسا حاصلایلع یستربا « یداللو

 بایرا راس لصاماو هنب رکسع یضاقو مالسالاخیش « هناطلساق . هناطلس

 ,یغاطاباب بوریو ءارجرخ نوتل زوب هربقح هليا رابوتکم همطق شمت هروما
 بولک هل هنلأ شنا » « یداللو هللا ام هربخذ هرزوا ینلاداویوو
 . یدد « لوا قرصتم

 لاتاج سار زکس « یلزنمرب بوقلاق هللالع "الکوتم ندنامرک قآ لوا

 .ینسهدژم وزوا هبیلوتم هدنآ م ( لیعامسا) رهش نوک لوا هلیراریکراب لزنم
 اب ) بوک ینهنوط هليا راتآ هرکوص ندکدلبا تحارتساو ماعط بوریو
 .یحاح ) بوقلاق هدنلافصت . كدننا هنسهناخ اغا رکو . كدلک هن ( یعاط

 رلت | نامه .لدلک ۰( یداوارب ) رحفلا ءولص دعب كره ین( ینجرازاب یلغوا

 هنسهبصق اسیاک قرق هد فصن هنیو قدچا یناقلاب هکنچ قرهیمروطبولآ
 .قلشوف ینوک یحندرد هزمغ دقح كره BE بودا مارآ لهس هدارو و

 هلرهرب و یرلب وتکم « مدراو هناطلس ابق هجم رضوط كرهريک هلوبناتسا یتقو
  .هیاشاب نسح ر وک ماقماق ندنآ بودا لوزن هبیدنفا یدهز نمادختک وق

 .ندنف ماسلوا ء یاه » « مدریو یر یک داد كرهر و مالس بوراو

 یزوا . ندزکشادرق اشاب دما كلم . مدنفا » : ربقح هدکدید « ؟ ناسرباک

 هرکوص ندکدتیا كنج هجیک یدب نوک یدب بودیا ءرصاح رفاک ینسهعلق
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 یهدوشراقو مناطلس ناه ۰ ناما . یداماصاب ندنفردلوا قوج هدزع هر

 « مديد « رک ا قآ و لوا ناو یعالسا رکیعو ییهاشداپ لام

 لنعامساو یلک یرالادنص درالسم هرقو هاش نالوا هدننال ناب رک قآ هل

 لواب لوا بوروس هبیثراق هرجا نیملاةفرط یراقاق یرلیک قیراب توا
 :اشاب هدانناو . دلرهع یرکسعو یراتا هرکوص «یرارتساو لام ةلهب

  یراهلک « یراهبارآ ردقو هنروغوا نام ند ! ینس مهدوک < مال وا »۰

 « هربنک ناسآ هلا یرو تكسر رک هک هتنلآ نامرک قآ یراربسا هل
 نده هلق نکریلک هلا یالآ زب ۰ مناطاس د : ریقح هدکدتا اعد یخ هیید
 « نوساوا هلوا» « مدد «. رانوسلوا نامداش یاخ نامزکیآ بواینآ را وط

 هلروط رم ندنام ی هښ زب بورد یدو اباطخ ا هد.

 نبسح قرهلوب شمع هفرط یرب یمنانغ لام هل بولک هنسهباقم قیراپ توا:
 كلا یالا بودا تروشم هلشاک و

 نامرک قا یارحصب ارسا یالا

 نونغرا «هناخلط قرهلوا هدامآ و للغاب هلا راربجنز هدرب رب شب رشب رافک

 نز یراکنفوت ددع (۷۰) هرلهب ارآ ددع ۱۳۰.۰ قرهنلاح رکنا سوقا:

 نامرک قآ هرکوص «رایدیک یرانات قاحوب هدزک ك یب زکس قرق ادتبا بودیا
 «یراقاریاب ناکسندن | «رلیدلبا روبع حالسرپ یلاشاپ هرکوص ؛ یلوق یسهملق
 نوکنرس لجاخ ۳۹۰ یراتمق ید كانغلام هرزوا رلهبارآ ۱۷۰۰ ندنآ

N(۱۱۰5۰) راپ وطهناهاشهراب ۲٩ هرکوص هی  

 روع ( هدننالوح) یغوا كنلارق اوقارق .نامطح رفن شم « ارسا ددع

 یشاکولب شابو یرلاغا یزوا هدنسهقرآ . یرالوق یزوا هرصیدرآ « یدلبا
 بولوا راڈن افص اشاپ . دیک هلا مظع یالارب ربارب یثاب تآ هلبا ریقح

 بوقوص كنلج ررب هللا یدنک هنمراشاب كننشاکولب نیسح هلبا ریقح-



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۷
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 . <« یدرړو هارحرخ نوتلا زو هدهرقح ود « ! رو هب اشاي ا رک

 هلبرکسع هحراصو "ناکس یلاشابو یلوق یزوا بودا سوب تسد نا لوا

 . قدناللوب هنامرک قا ندیزوا هنب
 یدک یر نزهرب هدتعاس (۳) ود هبونح بناح حالسرپ ال وا

 وب صب

 .هرف هفارطا بو وف هراسب رام نالوا رضاح یرلزادنا كف وت هدارو « كدلک

 یک للا اع بووق رللووارف هرارن كلتعاس رب ندنرکسع نامرک
 .بورک ینرکسع یزوا , یرارساو هنارآ با رللاصو راطوب « رایک هراب
 هسارتم هدفرط یشراق هنس ٣ یرکسع ناو یا هرص یدرآ

 ایم ا اک هام یرکتسع ناو یا كنا هج ۸ رلیدرک

 هل ندنآ ه اک یک مریداس تور دلم یوص نژهر « هرجا نعلاهفرط

 هلیرانک زکدهرق لک راغلا هن بوک رالنامرک قآ ندک هلووارقو رایلاثاب

 .م هراتآ هدنسهردیلیجا نوع ین (یلیجآ چوآ )۰ ( یلوک یلد ) ۰ ( ییشخم)
 بوکود رللووارق هجا هبهمر را بناوج «قدیوق هسیرتم یتاخهنب نکرب ریدسک

 .هدتعاسش نوا هک رانک دک درک هب ونحهس موم اف نداروا نایههحنسکیم رانا

 .هلراهءارآ هدا ییهعلق هناربو . دنا ثکم هدنتلآ یسهعلق ( یابهحاوخ )

 .بوصآ رانازق .قدیوف رللووارق مک هفانک او فارطا هن بو هلزکیرلربسا
 یدو ) و (قللاد) هبونج تمشهنی ندای بوریدسک ےس ہراتآ كرەيب لا
 هن« قدراو هللزیم ( قارا توا ) ادخ دم بوج هدنعاس کد ف( ناوم

 « یدلک قبیاق هراپ چوا هک كدروک ین آ « كدلیا قیراب یراتوا بوت آ راکنفوت
 هدز» » كرديا سوب ین رش تسد كنیراترضح اشاپ بوک ریقح ادتبا
 « لاتمو لافو « رسا ردقوب هلبراهعارا تا ددع زو ییا كس عاطاس

 یرلکب و یرللوق یزوا هلج بولک ما لام كنفو پوط ۰ هچابو هلک
 نو ارت وف ادیت ف ها. ردا سون يزهر تسد

 هلیراب وتکم هعاطاس كل ارک دم یاخ راتات نک هدادما هلرکسع كس ناک

 ییا « ماعاس ناما » . مدریو یرلبوتکم كرهید « ۱ یسیده تعاسرپ
 بولوا هرزوا تربص 399 یدربدهزوک بودا راز. یز نمشد رده حک

NOT EO OTO, 



 تعرع هنامرکقآ ندقاز | ةعلق ۲۳۱

DDE HIE KUDE NDE DEDE NIE NDE NDE DDE DE E: 

 وا هدمرد ٠ دکر اتو هبش ود « ۱ دنتشانم لقاخ ادا كنج توق

 ناه . مدید « ۱ مدقا زکیدلبوس لوقعم ناو » هاد کک رق نکردبا
 بوراو هکب هجاوخ هلس بونالتا یلرق یزوا هلح ۰ زيت » ادختک فسونب

 هجزکلاب زب نداروا هرکوص « مناطابساب » یرلاغا هد « . رانوسنود یربک
 كنم شرك < مهقارب شوب لصان ینس«بلق یزواو مهلک هدبونود هن

 هز یاشتنا و رافک هجندک مس . ردشلا + ردهدسد نعوف زک رامصخ

 « ۱ قدشاش مهروتوک هج یراربساوب هللاو . روروا بولک یز هتلا بوناموق
 لام ردقوناب . ردع رک هللا هر ۰ LS . ابدلبا مالک در ود

 ناطیش یزبم هسقو ۰ زکینالحالس زت « یم وسا لوا لصاو ءزمهاشداب ممانغ
 ندنفرط یثراق كنیزوا رهن نکرینالحالس راحان یخد ران آ هدکدید « !ریلآ

 . یدالشاب هسغمقنح قرهنالقو وا مورو . مورو هناممآ جوا زوت هایسرپ

 بولک حوا رکسع ندنسهعلق نورو لبق یراق هرجا نملاةفرط

 كس یدب ناسکس یراترضح یارک دم یناخ راتات تاذلاب رکم یدنوروک
 ر ینودنک نا لوا بوک هدادمآ دک ګا نر یا نفر هل یتیع

 ناخ نانعا هل ۰ ربقحو ادختک فدوت . یدک هنسهیلق یزوا لوم بیک
 نایک هر » : ناغ كاا سو تسد قرهروآ شب بوراو تروج

 ظح میظع ندنصالختسا هعلق هد « زس هلوا مولود بولوا یر زک ازغ
 یرلهناخهبج « یئانغ لامو ارسا نادوط لام الام هرزوا راءارا بودا
 اجد نزکسردنوک هل راک اما .كردنوک هعدنفا اشابیرانوب » بودبا اشاعوریس

 « ررتسوک موج هتباا نوجا قمل ا یرلریساوب نمشد هداوبوب اریز .یدیا یشخ

 روید هلیوا ید زب يلب مهاشداب » بولوب هجرف ناه یرللوق یزوا هدکدید
 ۰ شاوا لوقعم » ناخ ؛ رایدید « هللا نعت هللا رلربسا ید یزب « كدا

 هل هدکدید «۰ مروروتوا هدیزوا + مدلک ن هتشا « زکسالتآ زکه
 هدژمرب همدقا اشاب < مماخ هتشا » : ریقح « یدلوا شاب رضاح یلوزوا

 هیاشاب هرجا نیعلاةفرط ناخ < مديد « مرذیک هن یدمیشو مدلک بوروت وک ۳

 شوب « مایلوا » قرهراقیچ تعاس یهاوج رب ندننویوقو بوزاب بوتکم



 یمهمانتحایس یلجابلوا ۳۱

 ندراسیرتم « هدنجما راقارجو هقلاش هراب شم زوب ناناوا حتف . یدلیریدلوا

 دیاع هبیربم راماوآ تامهم راسو مان لام هل نالاق هدرلارحو نا ا

 كنملسم تازغ بولیدنا لام الام هتنرهارا تآ ددع زو ییا كس .یدشلوا

 6۱۱۰۲۰۰ ) نالوا دناع هب یرمم ادعام ندرافازف دع ( ٩۹۰۰ ) یسابم یناف

 یرازادرسو یرانامطح رق نت « یرانشوح و هح « ىغا ىلا بسا ددعب

 كرهلدنا ریحشز "هلاس دننودنق ید ( هسدنالوح ) لغوا كلارق اور ارق

 هلرلفار اب یلحاخ نوک انوک ددع (۲۹۰۱) . یدنلوا لمحت هراهبارآ یمهلمح

 هبهبارآ رب مدا شیره كربلا نوکنرس ران ونغراو سوقانو وکناد ؛ لبط
 ددع ( ۰ ) یراقدل آ هنسامم یرلناق نیملسم تانغ ضع . یدلدا عیزوت

 را نرل ها بوناص هشورغ رش ( ۰۰ ) هلرلاضر نسح یررارسا

 بولیدبا نیز هرزوا را رص رلهلک تلود یب شعلا كيب یتا هرزوا رهبارآ
 یک نوتلا ۰ شقنم یر یه هکراب وط هناهاش هراب یتا یر . یدنلق هدامآ

 نالوا هدنلا ناملسم تاه را . رایدلوا ءدامآ هلم راك ارآ ۰ دمآ رس « قالراب
 هرزوا یسناطاس "یعرش رشعو 42 كلرلرب ا ددع زو زوقط كس ىلا

 لارا بولیدا دن ودق رار ددع ناکس زو ینلا ید ندرانآ بول آ

 نیز یراهارآ وب هلیرلکش سور ردق ( ٩۰۷۰ ) .رایدلوا شاب رضاح هرزوا
 كس کیا هلغلوا یرلنآ رمشکیا كرلهبازآ ددع زو کیا كس هل « رایدلبا
 (۳۰۰۰۱) یربع نادنکندنا اما كنماسم تاع « ىدا تآ زو ترد.

 دق نوجا یریم رانوب « یدروسیدبا ( ۵4۰۰) هلیرانآ هبارآ بولوا تآ
 ادعام ندرانوب . یدلدیا میلست هیرالرف یزواو نامرک قا تولوا طضوب

 . یدنوق هنسهعلق یزوا یخد اشا یسهلوقم هناخ هحو ممانغ نالاق هدنادىم

 ناسح یثاب كولب شاب هللا ربقح ادخینک فسوب یراپ .طو مانغ «ارساوب

 نامرک قآ و هليا تیکسب كمکیا ندنراناکس اشاپ بودبا میاست هلیا رتفد باقا

 وزوا بوریو میس رارکت یلاوماوب هدیکیب كيب ترد قرف ندنرکسع
 | یمانغ لام ردقو « یرلرساو . كالوا لفاغ . كنقاص » هتیرارفن هتیرلاغآ
 مان ( هروب لاد) « هدنرانک یوص نزهرپ نوجا قهداتروق ندزکلا قلزق



 >4 تع رع هنامرکقآ ندقازآ ةعلق
 ene DDE هک

 .هلح هدمکیدد « رر دلکلب بوقوص لت لصان هزس زعدنفا اشاب هجا كم
 .بودک همانوق سقح . لایدید « ! ردمالک قحتسم هک اح » ناوید بایرا

 نوک لوا زی * رايدر « هراکب وا هدوا هدنکندشوروک هلبا ادد

 تلخ رر یدسش توکو نوجاق ه نک

 لوروک ینکرادت رکا , ردیع « زکسرتسیا كناج در <
 .هیادخیتک « هسیک یللا هیاشاپ ب رشوتوط یرلرب كراکب ندیا رارف هلح هد
 هرس یو ادضتک . رایدلوا كچم ر و هسک یا هرفحو هبسک نوا

NADEریو  

 .كب هنیرب كرانوب .رردتیا لزع ناه یران وشامارضوا » : هکمدید هدقدشناط
 .ناوید یسهلح هجنراو هنامرک قا.هنیو مدد « ! لآ یرالام ندرانالوا
 .شٌع ندرانالوا كب هشررب . رایدلوا دبا لع بوس كنکد هدیهاشدا

 :یرازاحو تم اظز تازا الخ راندا تمدخ یا بوتلآ لام کک
 رایدتک هسراتطو

 .مدنهم كنسهعاق یزوا هدنحما نوک اقرب هرکوص ندحبتفو بناج نیزا

 .م.ر و ریمعت هلج بولی رار قجهلوا مزال ییامز هرطاحو یبرارپ نالوا
 بودا ریمطت ی رالو یسهلفوص «یقدنخ هعلق یراقو رادام a .كدردتا .

 قو یربخ ك کک دیو , هسد « نیسام هلو نمشد یلو وص یخدر »

 .نالا ندنمشد . كدلبا رونمو ا نهعلق هله بودبا ناپ ینلویوص نکیآ

 بو و هشرب یر یزاولو تاممم < یهاخهیجو بوط هراب شم هلح

 .ندسور ۰. یدلوا شن | رب یمهعلق یزوا هوا دزد یک ینربک یراپوط

 بوزوب یس راقنرچو قیاق . هقباش هراپ یتاا شا زوب ریکو ریغص نانل آ
 ظفح هدنناعل یزوا یسقابام بوتروا رلهق هرزوا راهلقو یرارابنا یادغب

 كرلرب-ا بوراقیج یراربحشز عج یهدنمهناخهبج یسهعلق یزوا . یدادیا

 الب جز رافرک هتشدو هتساب یتسهلح قرءهروا لسالس قوط هسرازافو

 دارت یرهدوک دارادعن نالوا قرغ درو ناتا هدیزوا یارح . كدلبا

 هجوک ۰ هشيا ددع زوب کیا كس هل-مجو ویو یدلیسک یرلهلک بونلوا
 .هدیرایضم ۰ یدنلوا كرت هدنرلرب یر هدرارفاک نالوا حورح هدهجرد زاماراب "



 یءهمانتحایس یلجایلوا ۲۰۸
 DDE IE IE DE RIE نایک BEDE NIE NEDE BODE یک یک IEE یا

 یرلکنلح و تعلخ و . یدرو ماعلا هسک رب هداک ا ؛ یدراو زمشاب رتہم

 صوصخ رفد  همرلافا یراتملخو بولوا کو » بوریو هریقح هلا رتفد
 هلج ندزب بوقوص هليا هلمسب هنیراشاب یراکناچ « بور دیک هجنجوم
 هلیرکسسع یلاشابو نامرک قآ ددع زو چوا « یدید « هوس مالس هتازغ

 نم بودنا روع ی هلزوط ندنام رک .قآ نوک لوا هنب تودنا اعد هربقح

 یهاشداب ناوند .مدشولوب هلا تلود نایعاهلمح .مدلک هنسهعلق یزوا هدهحیکرب

 تملخ هلج اا لایک ایا هرکوص ند ةاخ رتمم نوک انوک . یداوا

 نابعا یاو « رابدنفا كب اا » : هکمدید بوقلاق هغابا قرهغس ینیهاشداب

 «یدتیا رامالس ءزک هلج بودیا لیکو هنبرب یربقح تلود بحاص ! تبالو

 بوروتک بوردنوک ! مالسلا کیلعو م ندنفآ رب نیملسم تاغ هلج هداروب
 اعد هید «! نوسلوا راو « عاص نمدنفا ادختکو نمرلکب نارود نرتک

 یرلانغ : هکرایدرویوب نمدنفا اشاپ » هلبا ماود هدمزوس ریقح . رایدتا

 اناد نیم نيد هلیراشاب هکنوسلوا لالح هرانا کما هاشداپ بولوا كرابم
 .۰ بورپدیک كروكر ومس لآ رب هبادختک فسوب ادتبا كرد « هلوا هدنوق
 ۰ نمرح «هزیو هرتسلس یو کنن « تعلخ زودرزر دن قوا ندا

 قرق یرادزد هماق شب « تماخ ررب هنرلکب ردنب « ندو « اسلک قرق

 شم هله هتسرارا شبا رئاس « هتیرلاغآ نامرک قا هلبا یرلاغآ قاح وا ددع

 ريخ یسپه ؛ مدربدیک هنیراپشاکولب اشاپ ندنآ .بوریدک یراتملخ ددع
 یحیلاحو هسک کیا هترالوق یزوا هدناوید روضح هرکوص . رلیدتا اعد

 فو هرکوص « مدتیا ماست ییریزو ناسحا هسیک رب هبیئاب رتم
 . مدقوص یرلکنلج هللا یدنک هسراشاب كناما ردق زوقطو كنادختک

 هنیرلکپ نیدوا «اسلک قرق « نهرح « هزیو ندا رارف هدکنج یادشا

 « ءرب + هراب ادتبا اریز « زکسلکد قيال هکناج زس » بویمریو كناچ
 لع هرس ندیده رارف ندهعا كنح هجا رب و ندهمروک هروو ۰ هرود

 ه اص ا قج هلو هد زککیدک ك هدر ,E تبوقع دشا هلا دیا

  زکسروروک » بولوا دولآ بضغ هناکاح ندکحرک ود « ۱ هلوا تربع
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 ۲ ۰۷ ۱ تعزع هنامرکقا ندقازآ ٌهعلق ۱

 هراس هدانآو رضاع عوض (یهژمو) هدو سا 4 1

 . كدهریدسک مهدلحم مان ( نلوم هروب ) بودیکی کف تاه قرب هلیاراغ | بو
 اقرب بواک لوا ندعفاش تقو هلع ۸ را توا) هدهحنکرت نداروا

 نفت جاقرب قرهلوا واعرب ولع بودیا قرا یرلتآ ناوا « قدتآ كنت
 نیعلاةفرط قرلوا راوس «یدلک هتقرف ءراپ چ وا هددحاو نآ هله ... قدنآ

 هدژم » بوب وا یلا كمااب دمحا كلم هرکوص ندنزام حابصو هرجا

 كم زکس قرف زککیدردن وک هرکوص ندیمظع كنج نوک یدب اطلس
 هدادما هدنودو نلک ندءهرق هرکوصو ناک لوا . بوش یک رضح رکسع

 ْمئانغ لام ۰ هلک ریسا ردقوب كره ندجسیلق هدیسهلج كرفاك نیهتسیا كل -
 رر راصتخالالع هدرابوتکم هتشيا . رلس یاماها قاع 4 یدنا

 رش سند یرابوتکم یو رک لر مئانغ لصفم هلْأشنا . یدنلوا
 کت ءدحس نک روروط هززوآ مداد یو اشا ناه . مدروط كرءریو

 نتکنداو ها: رفح هدکدذ « با هدحسم هد نک هاو و تی
 ! مدید « مدیا هدحرس کرو یمتسدیا هدمدآ یخ یسهرصاحم یزواو

 کیا هریقح ود « میمزرو تسدبا اکس یدمش و بولوا قرغتسم هرامس» اشا

 ار وک یسافت رومسرو مالع سکرجو تا را نایک یلرک ارب ۰ شوع 9

 یهجیکوا ۰ مابلوا » : کیدید بوقوسص كنلجرب هللا یدنک همشابو
 لق راشرب اکس هد « سیا قاعوق راذوق هرق هنسهعلف یزوا هدمهعفاو

 هیرکسع یقاحعنس ین آ شب یتسوب بوقروق ندهعقاو لوا هتشيا . مدشمتا
 ندنمشد تسد هعلق ندالوا ین هرف زو ادخ دم .مدشهردنوک هنسهعلق یزوا

 هن زمغادلوا رارمسا فاو ییراقو تعاس لماک چوا . « . یدلوا صالخ "

 .هنکب یزوا بولآ قوذ یک ریاک هصقر ندنسافص اشاب . مدا ر رقت هاشاب

 یعرکب « هادختک فو مزب هن رلاغا یزوا « هنر کی یالآ ددع یدب

 هصالخ « هیرادرس یرکسع ابد وا شراب تاک واب یحاص قارب

 یزوا هلم < رلکنلح شوم هد زو « راتعلخ زودنارز ددع ینلا شمس

 یحلاحهح هلس ؛یدروس ناسح اهسک ییا هد «نوسل وا قا Si » هنتارفخ



  ۲۰٦ی.همانتحایس یلچایلوا |
 جیم نصب ص  DIE DOE OEهک هک  DDE DE DDE DDE DOE RIE DIE DIEزاظ< ) وک اقا

 ےتفوب هماشاپ هلبا راغلا نآ لوا یخد ربقح . رایدتک هغاز | هلق هلیسهدژم

 «ندنکب یزوا « ندناعا هلج قرهلوا رومأم کمروتک ییربخ كنيم .
 تک نوا رک لف نوادخک فو :

 زکدتکهنامرک قآ ندقازآ ٌهعلق

 ۲ ملاهق نیا ود کیک بولآ یرابوتکم دز ادخ یک
 رارفاک فلکمو حاسم ددع كيبنوا هتسهعلق یزوا هن نکردبا رارف قازق

 هد یووا ٩ نمردک همرت م هر و بول تشار هزلنا لو 4 یمیلک

 هرب ۰ قدراتروق یزعاج زسناج زب قجن بوریق یم هلم كروت هتشيا
 دوزاروز یراندبا رارفود یغازق اب ردنآ ناه هدنرلکدید « ! یرک كونود
 e وقرداق تمکح یهژ نک ر لک هرزوا یزوا هللا ید ص یاوعد بوریدنود

 ۰ یلوکم «هرتسلس « یراتات ناک ق ندک هضموف یراندا رارف امدقم

 زسروباط یرافک هدارخ وب نیملسم تانغ هلج لصاماو یلیزوا ۰ یلاشاپ
 8۶ تک اار تآ هنر یورغرق هد هلا < هلا ناه هرمزک

 قلنوغوزوب هني بوروک یجیلقوب هنب رارفاک ندیا رارف بوب جیلق امدقم
 توق هنوقصوق بوالاق یرارارق ید كنغازق بردن | هجندبا رارف كرهرو

 .هنیراقل زغآ هدارحتوب دلرانوب نیملسء تازغ نکرلراجاف هیبد تکرب هب یجماق
 ۶ ا ا هددحوزآ رد لوق یا یر هرجا ارض وب هلبا لونا بون اقا
 رتاس هلراپوط یهاش ددع نوا هلبا رلهبارا زو زکس « هلک كيب چ وا « ریسا

 نیلاس تازغ هلج هنتل ا یس هعلق یزوا نوک لوا هلا تامهم و مئانغ لام
 یخد یلرمم رخو . هرب » ناسعا هله هدنراکدلک هلا قلنامداشرب نماغو

 رایدلوا هم الا « نمدنفا اشاپ الاح اریز ۰ مهری دلیب هليا یلج ایلوا هیاشاپ
 ترسموب هرجا نیملاهفرط بود « . ردرظتنم هربخ بوکچ بارطضا هید

 . . ید راقفر یلتآ لاناچ ددع یللا . رایدریو هربقح بوزاب یخد ی رخ
 1 ... شداللو تورو



 یزوا راصح كنج ۲۰۵

DANE NDE DEDE DDE KDE (> ورک )یک DDE DDE EDE یک یک( DDE DDE DE NDE DDE NIE NAE DUDE BSE RAE 

 « یدربلیدبا كاله بولبتا شتا هنرلرزوا نکر اتا كنفت ندنجما ونوق هچ

 « یدرلرپ ربغاب هید « كدیاریسا یز » بوبالءاب یرلرب یرب هدو وق یسمک

 اما  یدرولوا ریا هبرلوروس بوقبح یراقوب كره هتنزوموا یرب یرب

 ندندج كرایک پولبتآ هنی راقیباق هلیلوه ناج یرلنالوب اهر ندفیت نادند
 هل راکش نابلاد بوش تانغ ندهرق نکراراحاق بوب هلکوب هدایز تاق كم

 رر قج هنغیص هرجا یراقساق بوریدغاب یک تنعل ناراب یاوشروق هرانو

 قرض بوروا هنیرهن یزوا ینسودنک ندنسوقروق یغوچو یدرازافارب
 یسیتنیقآ یزوا رهن هزکدهرق هلیسولوط راقیباق ضعب . یدرولوا دیدانو
 یرهملق نورب لبق و اشاپ نسح كوچوک هدننغآ زاغوب نکیا رد هللا
 دلرهلک هرانک هلیرابک یرللام ۰ یدرلردبا قرع ییرایک بوتآ رلهلک همریدکس
 بوک هنفرط نور لق یثراق كردا كاروانش هک . یدرولوا تهل

 یددعزو ندرافک نالآ یتسهلق وص هللا نابدز امدقم . یدرولوا دنب راتفرک

 دمو دق هلیراحالس یرید بد هدیرلنآ بولاق هدرب قانارقرب حالسرپ
 شمن كيب چوا لماک ندیزوا رهن هداس . رلیدلبا صالخ یهعلق كرهیلبا

 ثانیراقساق سور نديا رارف هلی رهن یزوا . یدنلا یراهلک بولبراقیچ
 ناک هرجا یک هراب ی رکی لا راتامهمو هرخذ ندنامرک قآ هدءرص یدرآ

 حالس رب ایهم هنسل | هرا نوا ندنرلهعلق یزواو مومعلایلع یرکبع دادما

 یزوا رهن ل راک نامرک قا بولوا اوس یرلاوق یزوا زون شی هر
 هراب نوا ندا كنحرب هدنرق هعلق ناه بودی هغموق یرارفاک هرزوا

 ندبا رارف هللرات | ندهرق هدب ۰ رایدلآ بویمریو ناما هنسههاش سور

 هل یرالوق یزواو یلوبکبنو یلاشابو یلنامرک قآ هرص یرادرآ كرلرفاک
 لام ءاکرد هرجا یرکبع نامرک قا نک هدادما رکم . یک :قراوق یفاک

 هطا هجزوب هیاشاب ییطصم یزاغ هدنس هعلق قازآ اغآ رب ندن رابشاب یو

 یهرطاخ و فوخ رلاوب بویادوا قیرط نما بوروتوک ینس همانحتف
 تاج یدک نوشت اک وخ هلن رکسع E هزب اغآ وب ندنشدلوا

 حق ییا بوک ور لسف نوک لوا بونولوب ها کنج ۱ذخ

۳ 
+MY 
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ETTORE 

TRیو یک ها  

 لوباج بونی هني رات ا شفت لوق شوق ریارب بوعارب ییراتآ لاتج

 هدزمس رایدروچ لوباچ هتشا » بورشاج ندهرانم هن ریقح ناه ۰ رابدروچ
 هدیرابوطو كلوا رضاح کما كنج قرهقبج هرمشط بوجآ ییرلومق هماق
 ههک تاق ترد ندنفوخ نوشروق ریقح « مدسا ادن هد « ۰ دنا رضاح

 قازا هن یاشام هلو هکردمشما میظع ریسرب هلیوا ندهرانم بولیراص

 را ها هزاوو ها مدهو هدنکش كنا ۵ هدا
 ها. یذلک هنسهسک | هعلق یرکسع راتات هرجا نعلاةفرط مدروک ی آ

 زکس « یدب ندهعلق ناه . هدهنا كنج هلبا تنطبشو هلی نوک انوک رافک
 : روا ن اک نور 2 بولکید یراقاربو قاحنس هسروا زو

 یرکسع اتفا انا وا در ندب هلق هل ةمطملا نکرارکود
 .بولکح یدمش كنابلک ندهعلق نورد هحنلک بورودلو اهر هتساذص هللا هللا

 یک ر رک هنوبوق تروق جا هنا رافک روطاس لاد مالسا رکسع هدهرشط
 هخالشاب هغمروا چیلق هنمشد كلردبا هطاحا ینهءلق هدبرام یجنرب .یدربک

 ٤ یدنالتآ یرلکب اهر او یو 6 دا ۲ هفلق اشاب نسح ناه

 رقحاما . a کنج رلاتف نالوا هدننورد بولبحآ یخد یرلوق هعلق

 . مدسا ناوخ حت هدهرانم

 )سس

 ۳ : یزوا راصح كنح هلو صالخت-ا

 "خ زود رافک نامه هجنربک یحبلق یناع شاپ هعشعش هنسورجا كنمشد

 هنسراقدنخ هعلق ندنرل سیرتم ی راودنک هلبلوه ناح بوروک یلاحو رارق
 هنورک هننلآ راهارا یک بوک هسا یسک هدقلوا هزاب  هزاب قره |
 هلبا رلتآ ینسهح < ق كولو « كولو هدلوق ره ینسه ۰ یدبا هدقفاب

 هسرلو وق یراد نکراحاق ین سه « نودا لتق بوتوط قراووق هدرلارح

 ۱ ۰ یدرلردنا الب دی راقرک ورا ندرانو رو روا مش بوروشود



 ۷۰۳ ییدنا صلخ ندقازق ینسهملق یزوا كنادختک ف سود
 ات صطسم منه یت دسمان تش تمان فن تن منا اها ملت تشمت دع تنا یم ھام تر هد

 هليا یلج یلع یلغ ءوا راد هت زخ هسیا لاح هن « یدريلک نوشروق هب هرانم

 « قدقاب هرارفاک ناک مدقم ا بناح بوقبج هنسلاع وزد كنهرانم

 قوسرب نکیا هدنرلددص كتك بود هلکوب ین راقیاق بوکج ییراپوط
 نمشد یروس یروس یک « مدقاب هنفرط لاش بولآ یمنیرود هلا هليا
 دارا كس جوا + ینا بوک هلآ هلق هرجا نولاتفرط یو

 نسح لوجوک رفاک كيب نوا ًانیمخت هلبا یرلهریخذو هناخ هبج ۰ یرلپ وطو
 دنا لواو یراقدنوق بونهلربس هرجا شوراو ناناب هدنیرق یسهملق اشاب

 هکمربتک هنب راسی رتم یهدننلآ هنعلق ی راهبارآ هلج بودیا كنها کنج
 موک « موک هکرایدروا پوط هلیوا هنب رارزوا ندهملق هراپ شب هلب رلامالشاپ
 یهاش هزان ناسکس یرلکدربتک یی هدرلنآ هنرزوا كنو « رایدرودتوا

 .لیکیا ناهج ندبوک پوط یادص نیفرط هکرایدروا هلوا ههعلق یی را وط
 یا نکیا ددد كا ندمرانم زمنکیا ها یل لغ اما یا لا

 .هنوقلوبوا باوقلاق هباوهایس دود راو راد کر اار هام وا دلوروک
 ا مظع هرزوا یو ناد یا زونو « « یلج ىلع هر » « رلک هنوقل و وا

 و ءراقج قرهنوقلو وا بوامقبح زوت همرو .همرو ارز. ردیزوت
 هک مد روک هدکدلک بیرق یرادقملیمرپ نیعلاةفرط نیکربد «۰ ردمالسا

 رداح هرجا قدنخ هدکنج یلدا . یر کسع نامرک قآ هلی رکسع اشاب مز

 هبرکسع اسلک قرق ۰ ردنب « نمرچ . هزیو ندا رارف بوغار, یراهاخرابو
 هلیسهدرب ناذا ندهدانم یقح ناه . روبلک ید یرکسع نادش و قالفا
 كلم هلب رکسع نامرک یا لاثم ارد ! نوسلوا هدژم زنم: ا تما هرب »

 مزاغوب هتازغ هلج بوتا یناشآ قراربقاح هسد « رویلک یرکسع اشاپ دما"

 ههرانم ید رامدا هجا بولالوتشوم هریغاج . هریغاج ردق ههحللورو
 یک شوق هرجا زو هرق یساب رد مدآ یک اط هرق رب هکرایدروک بوقبج

 نالوا روصح هلم . رولک هدهرکوص تعاسرب ندرهظ تقو قرهجوا
 هک مدرزوک « مدقح ههرانم هن ربقح بودا انو ده ناوجورب و ادکو یاب

 بوطراط ینرایطراط تآ بوسا ندنرلتآ رلیلاشاپ و راتات هل بیرق هیهملق



 یءهمانتحایس یلجایلوا ۳۰
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 2 . یدلوا دیش قرهبالطاپ هدنلا هربخ نکرید مهنآ اهدرب بوت |,هربخ

 لوا نیماسم دونح هلج بولیقس ید یجوا كراواجارق ادخ دمه
 رب ندرلرفاک ناک مدقم یهدفرط هتوا هس اما . رایدلوا نما ید ندفرط

 لا درم یاوعد رارفاک نک ند هرف و رکم ۰ لصا كشیدالوا تکرح
 اا دة ا كلا كرو ردو شش زنم و تولک

 تودا حتف یهملق رک ات ء كلدبا ربس بوروتوا هدزنس « لهدیا كنج نوکرب
 عرب هوب ندک نوک هلوا نامطح شاب ز هرزوا یار هل مع راساباب

 < راشمروطوا یلصوا هابوا رارفاک نلک هوا نوحکنا . راشعد « ۰ ما هریق

 ` دم تاغ هل هدلاح وب ۰ رایدلبا لق رلنآ ۰ قدتوط لید رفاک چاق رب
 «دادما هزب ندکلمایو ندعررق اب هللا اب « هللا » « ردرپ زمنمشد هله بودا

 . هربقح یلج یلع یرادهنن زخ كنادختک فسوب نکردبا اجر ههللا هید
 هروک < لاقاب هرافک یءهدف رط هتوا ,ماقیج هبهرانم هلکنس یلج ابلوا «لک»

 تقاط عا هللا . رادلوروپ ردنوک شب ر کی ا
 کردراریزنخ روا كنج «مئد یندرانوعلمنلک ندهرقو اما.ردقوبیرانامردو

 بویب هربخ زوب ییاو هللوک كيب ردقوب :قرهیقاب هنیرلکدلپرید بولوا چیه
 دتم كنج رلنوعلم ردتعاس زوقط لماک بوناماب الصا هرانو « رایدلیرق
 ۱ سرا ایفا ا ت نورو یرادسخ : نودا
 یز وا بوروک همقاو رب شان دا كلم رک دوق » : ریقح هدکدید

 ناه ۰ رارتسیا قعا اون لواط هلاشاخ وراخ راشوق هرق هرزوا یسهعلق

 یرلداقو یرافوربوق كراشوق ءرق هلح بولوا روهظ شتا رب ند هعلق
 دم كلم هلاص یابّور یاضتقمر یدما . رارنالراوب هلرهشود هرب بوناب

 اووب بولا ینهعلق هکردرارفاک لشاب هرقو راشوق یلشاب هرق لوا « رداشاب

 مز هتشا شنآ ندا روهظ ندنجما هعلق . رلرتسیا كعدا كلم قر هاب

 - .بوقاب ییراقابا . ییرالوق قرقاب یرا-فک هلج کردی راشتآ هربخ زمغیدنآ
 .رولواصالخ ندرافک تسد اشنا هعلقو بوس شلا یدمش .رادروواق

 هستخن ندلوص « ندغاص اما . مدلبا هحشاف توالت هلرهسد « ! هحافلا هتئوب



 ۲۰ یکیدتا صیلخت ندقازق ینسهملق یزوا كنادخنکف سو

 ران | ندهعاق نحرامدآ كس لا یش هس طقف .یدررروط لاح هدوسا یک

 بوط یماسق رب كود هارارفا رک با . یر
 ارز . رایدلک هنتلآ هعلق هاوخان هاوخ هل راهازا بوشاب السا ترا رغ

 یرهبارا ناه . ردرب لاسوق یرانک یزواو ردقو راقدنخ هدفرط لوا

 هنب نکیا هدنددص كمرک هسیرتم توزاق یر هرجا نیلا فرط د ك ۰

 ندنراندب هملقو بونالراووب هنیرلارآ رلیوط یک زوبراق هراب شب ندهعلق
 راساق «نارطق تقل « همولوط ۰ یسهربج لا هنس رزوا رافک نیملسم تانغ 5

 بوت آ یراهچراپ ناغروبو ارواجاپ یلنارطقو تفن « چرک .لوکش فلا وص
 هحل وا رهط تقو . رایدقارب نک هک رابدروا لب وا یرافک هللا نا

 امذقم هلرلهعاب یلزو کیا ةدنرالا بولک هارآ رب یزو زکس ید دلرفاک
 كاب یب هنب رزوا هتسارکو اجارق نالاق نوا تمص هدنرلرب قیقس كنهعلق

 هدلحوا . رایدالشاب هغامقبج ههصلق بوشامریطاهرمص یدزا یربرب اورو

 . یدراکب ییدکوا هلرازابهش حالسرپ زوب یدب یشاب كولب نبسح مزب نکیا
 هر . یدقح هرزوا راندب ندرلهلکسا رفاک هتشبا رابزاغ هرب » ربقح نام

 كولب ناسح یکنالسرا ,ندوصو ناه هلل ةمظعلا هدمکیدد « روا كاموق

 كيوک هلراهطلاپ کهدنلا راکهلیح نمشد هجروا جالق هرافک بوربدلاق یشاب
 اللصا هد هسلدروا نوشروق بورتک کت یخد تانغ بوناللساب هنکنح
 بوتوط هنس هربخ لا یرلنوب رخا . رلپدا هدلک اماد ندفرطره بویقاب

 هلق هدا من ناه ۰ رایدنود یرک ۍرالوا ناسا ره ند مری یی

 هربخ ید یسهلج كنمشدو بوت آ هربخ هعطق کیا هرزوا رارفاک ید

 ییا ۰ یدلبقم رلهلکساو احارق ندلشراب هلغملقم هرزوا هلکسا ندنفوخ

 ید نهتسیا یفلنامطح شاب . رلبدلوا شاخودرخ یرهلاق هدنتل |. ریکو

 یرادسج نالاق هدنتل | اجار و رافک عي هحل وا دص بوقح ندشاک

 بوت آ راهررخ هشرلرزوا ید ناملسم تازغ . زایدتلک هلبا رفع مع ۰

 هعطق یا یلذؤم هعلق مقف هداشئاو . رلیدلبا محجراد یرارب كنغوح



 یهمانتحایس یلجایوا فر
ODE DDE NESE Ne چ DDE DDE DUDE DDE HIE 

 هد یرانآ بولوب غاص ییددع زوبکیا كرابک ناقبج هرشط نکرریک هیملق
 ناک نیروصح بولوا ینلناهداش كنالکو كنفتو بوط رب . رایدریتک هبهعلق

 تقو یسهحک ینشب كزمغیدلوا روصح هدهعلق . رابدلوا یاب ,هلرتاخذ
 البواو « دایرف « ون غرب هرجا یرارفاک یسیرتم یهدندرا هعلق هدعفاش

 . یدزمللس یرافد لوب لک زن انوک هن هلغملوا زوم بش اما . یدراو

 ءرلنوب ندهعلق نکرولک هید دم دو قرال | ندهملق رلرفاک نالیب هکرت ه
 7 یرارفاک هقاوژورود قایوص « قیژوم » هدنرلکدتا لاوس هد ؟ رده ؟ رده

 فرح زا تو ها هملق یو یتاقر ادد <ركلا ههمقیز .قوح

 هتل آ هعلق كرانوب » یرایزاغ هملق ناه هدنرلکدید زکلآ ههملق یزب . رویلک
 . رایدت نوشوق مارب هرات بوید «ینوشروق كروا هرب .ردهلنخ یرهلک

 بناح هکلدروک ین آ هجنلوا قداص حبص . یدتبا رارف یمک بولوا یمک
 یللا قرف لاثم ارد هدنجما بولوا هتسوم هنامما جوا هايس رابغر ندلاش

 ٠ هعلق رارفاک خالسرپ ددع ریشتلآ رش هدنجا راهارآ هقیلاطو ولت آ كيب
 قرهنفاتق ل توقا لوو نادنراتآ هدرب ام توط رب هدنسهسکا

 هدامآ ید نیملسم تا عی نکرلرولک هرزوا نو و

 هلس هاش هرق لیثاب هرف رب ندرافک نالوا هدسپ رتم امدقم . رایدلوا

 ۱ .:یدزعزوک
 نیراهارآ ندهرق رفاک كس یللا قزق ساناا"الم ىلع هدیفنح تقو ناه

 یزوا كر هروس هروب ان یک یسهصلف روباط بوبالغاب هلراریجتز هنیراربرب
 ی هدیلنوشراف كنزوا ادتا نکرلررک هنسهعلق اشاب نسح كج وک هلسهعاق

 همردکس هراپ يعرکب هنجا كرانوب یربشآ یرهنیزوا ندنسهعلق نورب لیق
 « اشاب نسح كچوک هدانئاوا . رایدلوا شلیناق شیراق هجن ریک یرلهلک بوط
 بواثآ یراهلک لوط هدندندرد كلت رالف اشاپ لع وام .اشاب لاس
 ینبریق رلهبارآ هدنکوا یشوراو یزوا . یدلوا ناطلغ یرالک كنب رله

 «یدراراتب هتسخ یمیکو حورح یمیک بولاق نیغب نیغی یننیص كنبرکشل رفاکو
 نادرکور ندرلرفاک نالک ینو بوک هدنفرط لاش كنهعلق رارفاک لوا اما
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 یحد زب e هرزوا یراسب رتم رفاک هرشط ندواق نوغوا بوفا

 هدانناو ید دادما ¿ ناک مهیا موج هرز وا رفاک بود هللا هللا هریص یرادرا"

 ۰ یدید « رنوستک ه هعاق مر ند: س43 اشا نسح كحوک

 رب از راب و گز هدنحوا ر اکو هرلدادما ناک لوا « : ربقح

 ۱ یعاحنس هستن ۵ یو هبن کت كس يوا نکردا كلح هدر زب اا 2

 ىا ہلق هلبا هریخد ردق یراکدلس هر هلا یرلت 1 و یرکسع

 . رب 9 ردق و نعرف یرلهج دو « ربخالا هبلوا . راک هک و

 هدمغل دن 1 هل راب تم ویران ف بوبا i SEREY هقحولاداب هن اد نوا رم زر و

 یرابوتکم ران | . یدشود هءهرشط یسکیاو ههعلف نورد یش هلا هکح

 نورد تولک هل آ هعلق مرز یرابدک ندرمنر و ندکدتا تئارق

 ربقح . یدتسا رارف هنسهعلق هنب بوت | راقوا هللا راپوتکم ددع چ وا هبهعلق
 لوا هحک و زس ناه هلا نا 0۱ ىلا . مدسا تارق تولا یرابوتکم

 .زرهدبا موم هنسومقهعاق یراقوب یخد زب .هلدبا تکرحرب هلیوا ندنفرط برد
 كرانو وق ردق زوبحوا ادختک .فسو هدملظم بش لوا ناه هحنلک ربخوب

 هرزوا یراسیرتم كرارفاک ندهعلق یغاشآ هلا رالبتف هدنرازونیو كرابکو
 یک بورک هراز ر رافک هد هللا هلا رکسع نون هدندهعلق بوروس

 ندنسهملق اشاپ نیل هدانثا وا . یدتیا رارف بارک یمکو یدلکود هارد _

 کوب غاج درب تیکپ باب كسییچوا اوریو كلا ی بوقیچ هدادما رکسع هل
 هدیرلرکسع اسلک قرف « هرتساس « یو هرن ورک هبهعلق یراقوب هلرابادغب

 کرا بواارب هنس وق هعلق یادعو یو عاج درب هدن رایکرت كنيراتا

 لخاد ههعلق هلتمالس تکی كبجواو ادخ دمه . رابدنود هس هعلق اشاب

 هيد هللا هللا ندوق یراقدقیج ء لاک نوا نذا ادختک فسو هحنلوا

 . رایدیک هس واو لم یک ر رک هنوب وق درو جا سنوات س رزوا ر 1

 راسوناف ناطق فض . راهلمتشم یزادقم ك د كاكاو

 . جاتح هکمروک هلبا زوک هکرایدروا روطابس هلیوا هرافک كرهلدبا ناغارج

 هني هلْغاسنغ قوجرو یرید زویشبو هلک زویشب نیملسم تارغ هدنوخبشوب
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 هعطق چ وا یغا هرلقوا هسیا هدنسهعلف یزوا یرب . یدلوا لصاو هنسهعلق

 : لام زر تمام را زر اج « ینا كلاما یر بوتلو یلپوتکم
 یحنتاا كنکلنش هطا هجزو « یدلوا لصاو هد هحکرب زکهمان دایرف »

 « كساموق نادلا یترغ نام نید .ردع رک ادخ ,نینشلوا روصح هدنسهجیک

 هلهرکسع مب كيب یتلا هلی راتان یقاجوب كيب قرق هدنوک ترد چ وا هلاأشنا

 زا د با او هک ها ررر کیش داتما هزم با هراس رو

 ر اس و نوا «یادغب هلک كيب یمرکی هلی تیکس یدک ندرس كسب چوا

 ۳۳۵ وز E ندتسازآ كنج رب 4 نوع راد مثمردنوک هربخذ

 مدق تبا الاو زکل | ههعلق یرهررخذ دادما ناراو ندفرطر 7

 هنر اسو هراز ادزدو افا كن هعلق یوا نوتکمر ... « رکسهزوط بولوا

 و دافک هالو ی ونافوا ر نامرف هما هلرک زاد مس کاو: ییا «یدیا

 الیتسسا بای هجرف هلزک هثیطب تکرحو لساکت رب كزس اضفاع مهللاو هلیح
 هليا زکلابعو دالوا بوسهلوتوق ندلا هلس زکهستا رارف هرفاک هسرولوا
 هدقدنلوا تارق رابوتکمو هرزوا ناود ود « ۰ ردررقم زکهمک ندحیلق
 هنوک جاقرب ادخ دخ » بوروک یسلاها هملق هدیدادما نلک هیرایک هربخذ
 یراقاآ كسکره هد « شمرولک هلبا دادما كس زوتوا ید اناپ رادق
 هنالسرا نارینحیق هکمدروک یلادختک فسو بپویامصاب هری ندنرورس
 اما . ردا قزت مو یکم بشو زور بوناق هنر رب یر ا هلح شع ود

 یرب ندقداضوا هنیرانیقصاب كنيرلیزاف هرتسلسو یلوبهبن رارق خ زود رافک

 ندنکنج لپس هللا لاحوب .یدشمریو ید ربا قوجرب بولبربق یلبخ
 تاطف د اما. رابدلوا ددو هحرار نامل تانغ هلکمکحت لا
 . یدلکد یلاخ ندندنسفمو

 هل رلرا شبا هل هدهعلق نورد س . نمریدنو یار هللا ادتتک فسو

 هب هسعاق هڪ و یرکسع دادما كس ج وا نلکو bl بودا ترواشم

 صەعلق هدنغانارق حکو « : کی دید اک تو هدن رلکدید قهسیوف

 رالف مشیکیا هنیرازرنبوب كرابکو كرانوبوق یرادقم زویکیا نانلوب هدنجا



 ۱۹۱ ییدنا صیلخت ندقازق ینسهملق یزوا كنادختک فسو

 چ وا بود « ! داباداب هحره ؟ كرک هساوا هن رخآ « یدلوا دتم نوک ترد

 ندح لوجوک کهدننوروب یربن یزوا هلبا رکسع هد زک یرادقم كم
 قازق نالوا هدراسیرتم یءدنت | هعلق بوقیج جیلق لاد ندنسس هعلق اشاب

 . « رابدالشاب هغمروا یدمم روطاص ود هللا هللا قرهغارب تا شابر هرزوا

Aندنرزوا هعلق ی راد نورو لات یخد رارفاک ندا كح  

 اشا : یدلتروف یک ۰ یداوا هراب د هزاب یییمک طا یک

 هحنقح ندسیرتم بوسهرتک تفاط هتاف تلوص هدرانالوا هدراسب تم

 هزب رانا . یدلبدغاب رانو شروق یک تنل ناراب هنیرزوا كرانوب ندهعلق
 جرم ر تا یر ی راوق هعلق « هر » ندیغاذآ
 ندلاع هفبح یرادوحو ۰ ماربق هلح یرارفاک وش« كدا دادما هزب

 هللاو » هدرا کدهملق هنیرزوا كنو . یدراروییدبا دایرف وند «. لهریدلاق

 تخت « اشوقوط هرکرب بوقیج هرشط ناه مناطلس « ردیاوج لوقعم
 قحآ . کد رومأم هفمقج هرشط » ادختک فسو هدکدید « تخم اب هلوا
 رارابتخا ضع یدید « ۰ یدلوا هو ادخ تمکح مدرومام اش رام هعلق

 هسلا هز < ردقوح رایفک منو ط کن وج « ردزوس لوقعم هللاو » یخد

 یرارکتع نادغبو قالفا « نامرکقآ « نعرکسع قاحنس یدب .ردقوب دادما
 هن نارود هنآ لمروک < )هلوا مدق تباث هد هسلق ناه ۰ راپدتیا رارف هلج
 هنیرایزاغ یلوب هکین بوراقیچ یتراشاب ندراندیو یدید « ریرتسوک هلتروص
 ءدنتلآ یسملق اشاپ نسح « كراو یخدزس ؛ ردقوب راقیج هبهرشط ندزی»
 بول | یب راهچاپ هلکو ارسا * مئانغ لام هدرلنآ هدکدلنید « كلوا نصحتم
 . رابدلبا یرلقانامداش بوط بوراو هنسهعاق اشاب نسح نیعاغو نیلاس

 حالسرب ثسجوا هلا یک مراپ یعرکب ندنامرک قا هدانناوا ادخ تمکح
 ابا یاران یراق دوج ۰ نوا « یادش هلک كس یرکو وک

 یب یلوبکبن ناه . لاح سما قم وق هنسهعلق یزوا یراخذ ناک « هراح
 نانسشرتم دلرقاک نورهدنوک تکس راپ ا راز و اهنگ قوا
 اشاپ نسح تیکب لوا هنب بوتآ راقوا یلدغاک چ وا هنجما هماق بولک هنبرق



 یمءهمانتحایس یلچابلوا ۱۹۹

 توالت فی رش حتف هدنآ ریقح هد « ردناما نماو انب رکراک یسارا وق

 رب رارفاک یرسج یهدنکوا وبق غیدلوا نکاس من هک مدروک ینا نکردیا
 یک كویب رب هنیرزوا یلرکت هبارآ کیا هرزوا رسج بور دنیا هلبا بعل
 د ترک توک ینکهرید یک لوا هلبا رلکل رکت هنسونق هملق بول وق یهرید

 بوقلاف ندمرب « یدارحیص همشاب ناح ناه بودیشیا ریقح یت راقدروا
 ا هدغ لا ا هجا دایرف هو ا قوت نابزاخ هراس مزب مر

 ندرل,دنقرمس یک هدورجا كنو هک رایدروک بولک راتیکس یلکفت رادمان
 ۱۳۵ ی یا وام ا قارا نوا نام. یلول ادب قلادات

 نوکنرس یناسکس شعب كرافك ناشلاج بولغس هرزوآ رج هدنکوا وق

 اس هرزوا راد ت یلکدتبا نارف توکار نافک هس یرلکلرکت تولوا

 بوقبج هرشط رایزاغ ندشلارآ وق  رابدروا رانو شروق هرارفاک رایزاغ

 «رایدکچ ندنراهلق وبق هلبا راءرقم هتی بوبالغاب هليا راریجنز یرسجا لاحرد
 یهدراصح نورد هرجا نیعلاهفرط . رایدلیا ریس هنسوبق هعلق یرسج وق
 یوق بورودلوط قار وظو شاط هنسارآ وق بوشوشوا نالغواو تروع

 فو هدنکنح .لحم یسارا وقوب روش نکل « رایدلوا نیما كردبا دس

 ۰ یدلوا دیش بولوروا هلا نوشروف یریو حورح یالغرب كنادختک

 اقرب هرفاک هدعاب اص دص ر مان هجاوخ یلع ندند و نادند یراقوب

 هدسنلا هربخ نکرات| یخورب بودبا درع یرفاک یلخ بوتآ یس ءرب لا

 تعاسچ وا هدنکواوق هرزوا لاحو .یدلوا ديش ید یسودنک بونلهراب

 رافرطوا « بولو یلاخ رافک یرانک یرهن یزوا هنب نکردیا كنج میظع

 هنیراندب هعلف بودیا نابدرت راکړ د كراعاق هلفلوا نیفاب ید هنیراقاق

 مدیا كلم بودید رافاراب یلجاخ هب هلق مان ( هلف یصب ) كردنا جوع
 شالترپ هب هعاق "یلاها نکردیا کنج كي وک یخد تاغ رتاس « یدابا نظ
 .هزق تعاسر اتسنک فسمو 6ا الح لقزافو كيزوا كم ٠ یدربولا
 ناناب هدنرابنک قدنخ امدنقم هک هلدروک یا کیا هدمیظع كنج هرزوا

 كنجوب » هلب رارایت بابرا و امغر یراکب یالآ هرتسلس « نیدیو « یلویکی



 ۱۹۰ کیدتنا صیلخت ندقازق ینسهمق یزوا كنادختکف سو
WDE NDE SIE BEI NOE 

 هنس هعلق اشا نح هلوح وک هدن ورود د یتلدشی راق هرکد هرف كتوزوا

 هدنامرکقآ تکس یبا قرهنالتا نداروا بوراو نعافو نلاس یثک ترد
 دادما بلطو دابرف هناخ یارک دم هعرق یخد تیکب ییا هباشاب دا كلم
 رادما درب مان ( ىلع هرف ) هدهعلق مزب هدر. اما . شدلوا ناور نوجا

 مناطلسهرب » ب واک هنکب یزوا هبا ادختک ف سوب كرهدریكس داهج بحاص «

  4یلجاخ بولا رفاک یتسهلق وص كنس هعلق اشاب نسح یغاشآ . زسرورود
 اما رتسیا كعا موحم هللا نوشروق هرحا یس هعلق اشاب هلاس كراکید راقارباب

 هغد « 1 كشت هرم رانه هتسيا تامر و ا هر و ترار و هعلق لاها

 رابتکب یزاف نهتسنا لانمو لام د هلنا زاوآ دّلب اک فسو ناه
 یشاکولب نیسح دووانرا یبشایکولب هجشراص یدید « نوسلک ءرص مدرآ «

 حالسرپ ددع كس رایشاکولب ددع نوا مان لغوا قانو « ونتج « وغ

 رایدکح قاراب هربص یدرا ادختک فسو رم رایت تروکو تاورخ .

 طبض ینهلق هددحاو نآ بوقیج هلا نابدرت قازق هنسهلق وص ؟ رانوسروک هن
 كنسهعاق اشاب هلاس هدرب « ردا یج كيوک رخارخ هلبا یلاشاب هلاس « شما

 ضاب هلا مادم تسمو ند ین دت رب مان ( ىلع هبج ) ءرزوا یسهلقرب
 تبا دز و غارق لا درو یهملق رکی ادا قاب بولا عاری ۱

 بود کس هرزوا رلئدب هسد ی < رفاک هر » طخ فو نامه

DIE NIE NES یک ناوضک( BIE E KEDE RIE هک اقا( SIE BIE 

 روا هبرح هسیدقوصرب ها هنیرکوب هیسبرح كغارباب کهدنلا كن ىلع هبج
 . هراب بوروشوا چسلق یخد تازغ هلم هب یع یحهج « یدلبا رذک هفرط
 هنتسوا لرارفاک یهدیغاشآ ییسهشال رادم هلیغارباب ضاس كردن هراب

 دامرات یرافک هلحو رلیدتا هرب زو یا هس رزوا رافک یغاشآ . رایدتآ
 رب هدنآ وا هشرزوا یسهلق وص هند « لا هلا » تارغ هل ندنآ . رایدتنا

 ینامع یراددع كيب هی . رایدریق زفاک ددع زوب شب بولوا مظع كنج
 یناشآ ندراهلق ییراودنک بوبا لوا یرارارق هرزوا هلق ندنسهعشع یجیلق

 هدقرط ره كنسلق . رایدلوا ناج یب یسیمیک بولوا هراپ هراپ « رایدت
 كنسهملق اشاب ىلع یراقو نوک یحنج وا . یدرولوا میظع كنج اسمو حبص



 وغ اجاج كراحورح و ندیواسم یوکتفک نوک انوک « ندنعزجو عزف
 ندنس«میرک هحار ینافرخنم باود « ماحدزا ؛ سان ترثک « ندنرداب رف و

 هربخذ راسو هطنح كالنوکرب هدراسا ۰ یدبا شملتوط یراماشم كقلخ

 توعالتوف نوا شابو ناح هدنس هناخ نیزه قن یدشمالاق هلع

 بوسا یرلوا ضد رکسع هرک کیا را یدردآ .طظفح هرخد

 كالالغ ناناوا تراغوا ادختک فو راکرخا ظرەلآ اضغ ین رلءربحذ

 كناشاب نوک لوا هنس اما . یدهید قللالح بوریو یرلهقلآ هب نابحاص

 یزب « شود » بودا ولغ هرزوا ادخینک فسو یرلهجمراصو ناکس

 زعامرد هفملق زاع : لکد كعا كنح ؟ یکارق ندقلحا یزعرلتآ و

 هواب یوک تفک هچ هیید « ۱ زروینود هنیدیهش البرک ندقلزسوص بویالاق
 نب « كلون هربخذ رس ا راغ زا هرم » ادختک فسو . رایدلیا دابرف هلبا

 مان اغا لباخ یلسعراق ندنرلاغا هنعلق ادخ دم هدکدد « مهر و نواب

  Eشما راو یفادغب 3 ات چ واو یراد لك كن نزح رد ۰

 هنادنولو تاوغا هلح بودا اطعا ناشپ هراب قر هل ا ادختتک فسوب لاحرد

 . یدرلردبا لوانت بوروعو هللا وص « بروواق هزوا چاص كرهرو نیم

 ريخ هب هسکرب هکر « زاوک یرازوبو زاع وط یرازوک كقلخ هشب اما
 لاحو ندلکوک ناحو ندلد نورد نینلوا قوط یرلن راق اما . یدنمهب وس

 2 ۰ یدراولوا راک كج را يه ناک اک بولوا و نوک چ وا هرزوا

 ۰ مه« هتسپا دادما نداشابو ندناخ » بودا تروشم تازع هل راکرخا

 «ردهدهگ یدادما ًارحو ارب هلغلوا ی.وشموق وق كرف . زلک دادما هزب
 یرلدغاک دادما هناخو اشاب كرءهرب و ناوارف لام هراتکم زاهش ترد بود

 بویمهرک هسرت«هداروا رافک هلغاوا ر لاصموق ینارطاو یزوا *رلیدردنوک

 یرلاستف رادمان ترد وب ند هعلق نلهجک نکراتاب راکوا تسمرس و هلریس

 كشماق . رایدلآ شماق یلکیلد ررب هنیرالا بودیقراص یغناشآ هلیا بیا

 شاق بوبالقاسص هرجا یزوا رهن یرلدوجو بولآ هنیرلغآ یپراجوا
 « راد لبا روبع ندنسارآ رافکو نایرج هرجا یزوا رهن قرالآ قولوص هلبا



 ۱۰۹۳ یی دنا صیلخت ندقازق ینسهعلق یزوا كنادختکف سو

NIEنوک نوک  NDE DE KEDE BIE DDE BOEزا  BE IE DDE BEDE EDEهک لک  KEDE KEDEیک  DIK NIE EDE 

 یخد درفر ندهعلق نورد ادخ دم . یدرلردا ینانامداش كنغت" ةعفد ناه

 يرتب ید, ندیرط ناو مدرک
 .یرلنوشروق لاتح ندهملق نورد ناه . راردیا لق یزابدنک . یدلوا

 زعلاو هور ولف منار رغ راهی ی

 ندرالاغزام فرطیهو ندرلوراب و جرب « ندرل هياط لوق « لوق هراپ وط
 هکكدروک حابصلاىلع یه ا اما .یدرولوا تمد «تمد رافک هحیناب داشت آ

 رارکس نلجاخ نوک نوک دادتع شغ هدر شع هززوا یراتس رم وک
 هدنلوق نامطح یهو بولوا تمالع هامطح رر یر, « یدلوا نانا

 . هتمروت قرهشیفاح ندر, یسه قرهلتآ پوط یهاش هدرخ رشکیا ررب
 یناهح یسوقوق كولنوک هرق بوللاج نونغراو سوقان « كودود « وکناد
 یراقدنآ توک یرامظع .دادما زونه لوا وا یا رطجم
 ی نورد ندنکیدعا تباصا هنسهعاق یزوا یسر چیه ندرلد وط

 هحراص و ناکس یلاسشاب هل . رایدلبا انو دحج كسب تانغ نالاق روصحم

 . رافک «2دن| بوراقبج ندنرلکیلد لاغزامیرلکفت مهردرشللاقرق یراتکب

 كران | نکل . یدرلنهرتسوک شاب ندنراسیرتم بوس نوشروق هدهرشط

 بوارآ یرلرب خا هدنراراود « هدنشا كنهعاف بودا فوخ ندنرلهلبح ل

 یادغو یراد هجا كرللوواد . بو وف رالوواد هرزوا یراراود هعلق

 هسردا بوژاق ىل هعلق رافک ؛ هلدربدهزوک یم هلبح م توک وقت 8
 لدم «رلربشارحیص ندنسهرض ینولوک كراجهغل راب راد هرزوا رللوواد

 هن رایدنک هقدلرق رفاک هئوک ندنوک اما . یدالو وط یسهلبح غل رب هی وا

 مرا نم مربخ ذ توا دادما هتسا هز و هدهلک دادما هل رم یزوا

 « یدسک بولو یلو وص نرک ها هعلق ندب زوا رهن رافک . یدا

 شومارف یفلوا هدنایح مدآ ی كردیا شون وص یحا ندرلویوق رورضلاب
 نرق ند هما وص یا یرات | ككرابلاتشاب « كراهحمراص و ناکس بودا

 . یدلوا محجراد ناهج هنیراشاب كنيرابحاص تآ بوباغوا هنسبیغآ

 كباببسو نایصع بحاص ناوسن ٌهئاط هرجا هعلق هدفرط یرب نکیا هلبوب



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۹۲
DIE DAE: SE E92۲9  

 شتآ هراروط بودیا رپس یرایجیف هراپوط هراپ زکس یراقدلآ ندرایگ
 ..! كركه بسا رأت هن بوط هلیوا هنسهعلق یزوا اما .رابدالشاب هغءروا

 زیب اب هرانوب ندهعلق نکریلک بوروس یرلیا هکدتک یراسپ رتم رفاک ناه
 هد هن « یدیوق ینسحف لاب هن لرافرح « زیب لاب هجوق هجناینا یراپوط
 ردنلق لدحا ناطلسو اشاب یقشقش هدهعلق یراقو یتح ! یر وط زبلکنا

 راج ندیا انب ینسههلق یزواوب هلیس«ما هولزوک هدنرابد عرق « یساشاپ
 كرابوطوا .یدباشماملیحا زونه یرلقابق كنبرلپوط رادمان كناشاب ىلع

 ۱2 روا ي 0 تیرا نشد ههنکوا
 قاتل کد چاقرب ۰ بودبا هسه یرارفاک نالوا هداروا هله هحناسآ ندلبتف

 ادصو تص هلل وا كردا تباصا هنن راپ وط هقاش ا كرفاک

 . هرفاک كیب یسهراپ ره بولوا هراپ رازه یرب ره . زالوا فیرعت هکیدریو
 . رایدلوا كاله هصوق ۰ هصوق یراشوخرس رافک كب هج بودبا تباصا
 دب رافک هدفرط لوا بهاملتآ الصا بوط یلشوق یخد هدهعلق هطروا

 هملق كردیا رپس بوراقیج هبءرق یراقبنرچ ندایرد سانلا الم ىلع رادرک
 ا یا سنا هی وا فوق ررکدم ناه نیر کما ییرنم دنا
 تمد « کمد هدهدفرطو بودا تباصا یسهللوک بوط هنن راربس قینرج

 فا یهدنام يا و ندا ر نی رازوک هم « اما ناوارف هرج هعلق
 جر هم كن هعلق هحنلوا رهظ تقو نوک لوا . راقاب هدادما ندفرط

  یسهناخرتهم هعلق تا چ وا بودا نیز هلرافاحنس JE لش یراورابو

 کنج بودیا بیغرت هکنج ییرارب یرب نیلم تازغ رونه « قدریدلاج
 ندراصح نورد بونل وا ادا هللا تعاخ زام هدهسخ تاقوا.. رابدلیا كنهآ
 بشو زور هرزوا لاونم و ۳ یدلوا هتسوس هحوا یسادص « هللا هللا »

 هراپ یللا هرفاک بوب هک دادما ندفرطرب هزب اما . یدرولوا مظع كنج

 ینسهعلقیزوا اور و كابی رافک ندنکیدلک هدادمایتازق هقشروباز قینرج
 ا هی دلو هما دارءرک هرم بوداشوق دادام اراد



 ۱۹۱ کیدننا صیلخت ندقازق ینسهعلقیزوا كنادخنکف سو
WIESEیوم وه  BIEجو  NUDE DDEکوک  RWوب یک  DUDE DDK EWRE DE DIEاو  DEDEیوم ) وک  DESE 

 یر نمشد تسود هتشا هڪ الشاب هغم روا جلف بولوزوس هسد « هللا

 تمد « تمد یرانآ هکرلیدروا غیترب هلیوا هرفاک بوبالشاب هکمجس یی رلرب
 ندهعلق نکیاراقط هسراسیرتم یرفاکقرءربدقار هلح ین راقدلا ندقدنخ بودا

 :نابداصا یرافک قرهریدغا نوشروق چوآ ترانا زازف هارفاک قد
 هعلق بودهاکوب یرالامءاب- نالبغارب هدقدنخ یرایزاغ یغاحنس یلوزکینناه
 یراقاجحنس یلوب هکین قاریاب یلجاخ ددع شم نکرلرید مهلک هنکوا یسوق
 هرتسلسو یلوبکینهلج سمالارخآ « ریدلوبوق کاج كيوکكرهلک هرزوا
 كنج هلرفاک اورو كاب ی هلرالام نالاق هدقدنخ ی زللام یدنک یاس

 نسح هدنرکدنلریس نورول رک هل یی اشاپ نسح یاج هديا « هدبا
 شام ندهعلق زب « رابدروا بوط همریدکس مایا رب ا اشاب

 بول خو ترک وتو رھا ی ج د
 مس راک نام رابدلاق قرهلیتاح هشل شل بولوا هسه نيک

 هرابزکس بورک هنحما هاش ددع ترد یغاب هبهلشف یهدندرآ یسهعلق اشا

 لر کج ناشکرب نانک بوراقیچ ندی هلا هبارآ یراپ وط ریمد كسلکنا
 كندرانو یرابجف لاب ددع زوب هچ بوربتک هشوراو کهدنجراخ یزوا

 ینکلمامكشوراو ناه نکراریربتک ك رەب وروس یراپ وطوقرهبالراو یرایحف
 زاب وط نوروا هت :یتوراو بوښشوف هزابوط یئ روکرا نام کد ا و

 ه « هللا هللا » یادص هتب ندهعلق نکرماک هیراسیرتم هدنتلآ هعلق هلا راحفو

 ها هکرابدروا ئرلهلل وک پوط هلبواو نوشروق هلبوا هرانوب بوریدلو اهر
 یرا قار « یازوب . ارش یرلقدلآ ندشوراو اما. یدابرق رارفاکزو .

 قرراو هرزوا هلق :قرءرازو «قرهرازبت بولوا نارخو تسم بوما ۱
 . رالدالشاب کد یعراوید هعلق بونا هنگ قدنخ هم راسلرتم هنن بولک

 هشرازوا یرلوع راناقو نارطقو تقن رلبزاغ مزب ند+عاق یراقو ناه

 یرلنوب ندهعلق قرت یرلهرابموق لا « یرهرابمرق كلموج ۰ بوکود
 ییرابجبفلاب روکذم بولوا ینوتط زوموط هاب ناه . رلیدبشیا هغوالآ
 بوردلوط هلا قارب وط هددنحاو نآ هدنرا بارم یب رایحق دادراب و



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۹۰

 ۱ جیم SE u NDE TIE NDE KDE NIE RIDE NIE NIE MENACE NAL شدم

 « ردسنوک البرک مالا و ژاوآ دنلب یک یسالب وند ادختک
 ور هر هیت و نورد تالق كاملا مدک دید «تاوا رضاح

 هدامآ هلراحالس بوشوجوق بوشوب وا هلج قر هشاللالح سکیه بولوا
 هتحنادیم مزاولو تامهمرتاسو رلنارطق و تفن .یربخ .رلپوطهلمح .رابدلوا

 فن هعلقاما » .رایدلوا ابهمو شابرضاح مالسارکسع هرزوارلندب نادند بولک

 بهعلق ندران ا ««راو هلکساو واحارق ید هدربیتلا هدنرارب قجهلوا تامم

 یتوشوا وید « ماقس یراواجارق وا + مرلزابهش هرب زددناسآ قمقح رفاک

 هدنتلنارق یفاش رافک ناه نکراقس یخد ینجوا . یدایقسب یحوا بولوا
 ود « ژروژاب « ژروژاب » بوقارب هدشناب تسوا كتب وص یزوا ی رقاق

 لاش كنهعلق ناه نکربلک بویورو هنسهعلق یزوا كردبا دایرف رک لاقح
 نکا نعروک یزوک زوک هددحاو نا ت ازا لاملایف رانک هنفرط نرغ

 لک باقر دف ن ور یداش ۶۱ شنا هبیرتم ه بولصم نام رفاک

 « یداروا راپوط همریدکس تاقرب هرص یدرآ بولب ریدغاب نوشروق یللاتج
 و تا یکتا مر یر و تمد ه تمد یراقاک اتو
 هرجا نیملاةفرط هليا ناج شارخ كم زوب بوروا كةت ميلابرب هبهعلق

 یزوک زوک هدیفاش تقو . یدلیا كنج كنها بوريك هسیرتم قازق نوملم
 بولوا زمحم یمدآ مدا ندندود یمایس دورا كکهو بوط نمروک ًاتاذ

 . كنفو بوط قوجرب ردق هحابص ندرفاک رک ندهعلق كرك هلهحوو
 نعلاةفرط كد هحاص رافک هراح هن اما . یدلوا لا هلولو ناهج بولت[
 3 یخ ورک هنر یو ازا یال هدنرانک قدق هر

 نوشروف علیا رب هنتماعز باب را كنيراقاحنس نمرچو « هزیو . اسلک قرق
 هل بوبوق ییراهاکرابو هاکرخ و همیخ هرجا قدنخ ید ران | هل بتمروا
  واوس هشیرتآ قادلب هنیرابناح نزرپ رهن ..رایدلیا لیدبت هرارف یرارق
 نالاق هدءشطو هرجا قدنخ بوروک رفاک یراکدتا رارف هله قرهلوا

 هرجا راناتسوب نکردبا اتا بوناع تمینغ هلح یرلرب هلک لاقثاو باوا

 ندنغارب هرزوا رانک نامه یراعت بایراو اعز یغاحنس یو کینو هرتسلس



 ۱۸۹ ییدنا صحت ندقازق یتسهع ۶ یزوا كنادختکف سو 2 7 7 7. نی

 رافسأت ود ! قجهلوا ندران | نامطح بولآ یهملق ران | یدمش « ریربغاح

 ندوریک یخد زب یدمش «رانوسالاافوق راقازق ضعب . راراغوا یبرللا بوکج
 بود ! كلوا رب : ریل آ ینسهعلف یزوا بورف و یراتآ بوراو

 قرب اب وک یرایک هکرارکچ كروکه لوا كرهرب و هب وزاب یوقراو یسه مج
 لوا ندعفاش تفو هلهحوو كردک بوقآ ا یزوا یکشعافتاه

 لاغ هو و ؛ لادع یدهراو كس 6 زادوزوک هر ۲
 بورک یرجا قرەلا یهعلق هتبلا » یر نکراردبا هرواشم هد « ؟ هلوا

 یامطح شماق یراص ناه . راردا وکو E ! رلشمروتوا یاسا

 یسحوا قلابرب قازوا ندهعاق هدعفاش تفو ی « ۱ لید هز ددم هر »

 هن یر ندنمد یسم رعاح « هللا هللا » كکرت و راد وط نالیتآو » نوت وط

 : شلآ هسملق رب ندکیدنو هدزکد قا ار هلاو » یغدوا , رارد ٩ یا
 دم هرب » یامطح شماق یرابص ناه ندید راک ارد لا

 توا « ریاخ» یسمک ۰ رید « ۰ یدلوا ندانآ میرم نمهلک لوا مزب

 سقح . رارالشاب کموروب یرغوط هسرزوا هعاق رسد « یدلوا ندهلوقىت

 هدنامرک قا هحالبجا یسوق هعلق بودهلرک | یعراتآ بولا تسدبا هسا
 «؟ رلیزاغ كجهدک هنامرک قآ هلمزب یق » بولوا هدنددص كمتک هاشاب

 هرشط رکسع هلج بولوا ربخ ین ندرایغا ماع بولوا یبفاش تقو مام نکرد

 یلاشاب هدراصح نورد اما .رایدبا هدتحارباوخ هدنرارانک قدنخو هدقدنخ

 یادصرب ود «! یدصاب یدلک رفاک هری » . رایدنا قسنابوا نارق هعلقو

 هنامسآ ج وا یاب ر یادص هلم ند هبعاق نوری و نورد بوب وق هللا « هللا

 هدکدردنوک مدا هخملا لید یخد رب رفاک رکم . رایدروط بولوا هتسوس
 هعلق بودهلبوس ییطقورش هد یتسیدب كرارفاک ناکهلد یلوغەرق یلوکم

 یرانوب یخد ادختکف سو هدنس هلق وق كر هربتک هنبرانک قدنخ "

 « ۱ روسلک نمشد ردق كس قرف ند هرفو ندارد هتشلا » بود هل وس

 برش هدیسد بود « یراتوو كروا » ادختک فسو هجنل | ربخ هسد

 فسو ناه . رابدنآ هنرانک قدنخ یبراهشال كردبا هدوک فابو هلک



DEDEDE DIE جو مجموع BETES ا 

 یزاص « قازق تم هرش « قازق شاب هرب « قازق هکرس هجنلوا بورک
 قازق شادرف «قازق ابردنا « قازق جنبلحا « قازق یلاقرو « قازق شماق

 «؟ كاسهلبا نامطح ندهلسق یناه ابآ » هلل رلرب یرب یرلهلسق قازق رتاسو

 هڪ ندنفرط هلغ وو هنفو هفرق هدنراسام بوشود هلادحو كنج هسد

 تروشم بوراو هنب راساپاپ شاب راکرخا بولوا دم رارفاک اورب یو تسم

 ا آتا ید لوا راسا كما
 یایتسرخ تربغ نوا حیسم نید اما « زکسناولهب بب هفمریق یزکیرارب
 یا ۰ رسلکدرداق ها یسهعلق یزوا نالوا زءءدق هناخدعم توفر

 « الوقن توسا ۰ انا ےس ر ۰ یسع ترضح ا یعاضر ب یدعا

 نوشا تعافش هرلزس هطناا  الوقم ابا ۰ سوتسووا . قلاص یراص

 ٤ ف زکئوا ا ینامطح قارف ی رارا ددع فرم : زکه سرد

 میکره هدیتس هعلق یزواو بوراو ندیزوا هلراقاقو هاش ندزکد زکنوا

 یریکندمش ارز . (هلوا عبات اکا هدم هل « نوسلوا نامطح شاپ هسرولآ

 اا كم یر زو یزواو ردکزس تربغ ناه « ردمزب تمنیغو تصرف

 تونس - ۰ ردک بم تصرفو شو یس هعلق یزوا الاح هلغلوا هدهلاقنم

 دهع و قامو نع هرانامطح ددع ی تولد « ...هلوا زکیحمدراب هل وقن

 ینامطح اردنا ندرلنامطح نّواو .ربلآ ییطق رارق هلرهریدریو قافورپ

 وات لا تن شو هوا یک تست رفارف لهقتوژورود

 هاش لاطب هاب یللا زوم « هدهمنک هنرزوا یزوا ندهرق حالس رو

 یلکنفت كيب جوا قرق ندقازق شادرق هلرا-قیاق قینرچ هراپ زوب کیاو
 ٠١ هل هلبا یلکفت كس چوا ندهقسو روناز . ندنغازق شماق یراصو
 ار تو «رایدیا هدکبک یرغوط هنرزوا یزوا ةملق ارح بولوا راوس

 یفلنامداش یحتف یسهطا هجزوب هن هدنراقدلوا نقاب هنسهعاق یزوا ٌارحو

 بودیشیا یرلادص ید كنالک نالنکح هد.لافصن رانلک ندزکد هلغملوا

 هنسهعلق یزوا لوا ندزب یموق هقنلوژورود ینامطح اردن آ ؟ یکدروک یاه

 هد « هللا هلا » هر بولنا رب وط  روسدا كنج هتشیا بوراو



 ۱۸۷ ییدنا صیلخم ندقازق ینسهعلق یزوا كنادختک فسو

 . یدردا رذک هسندا د| رم مدآ ندنرب هڪ بوشوا رظن هنفرط هجم راصح

 رل۹_ءلو ا نکرروط راواح هرق یتد بولو ماعا هدهتفه رب یجدوا

 هکعا ضاس ی هعلق نکرروط یر هلکسا یخد كرللا ۰ یدنولوا تامع
 بولوا اضم ی ردماع هعلق یراقو بودا علب یس اک و

 یر هکسا اشا نسح یلحو اشاب هلاس یعاشا « یدلزو یر هلکسا

 یبا ندنادش قالفاو هتنارک یک رای نوا ندنامرک قا هوا ٠

 بولک هنتمدخ ینامم هسلق هلیراتابورشمو تالوک أم ایاعر روخارج كيب
 راد دالاشاب هغ الال وق هلتمدخ بودا دق هرفد یتسهلمح هدشوراو هرشطا

 نامسآ و نیمز هکیدبا ینامداش یساتود هحیک یحنتل | كنهطآ هجزو هحکوا
 هدامآ حاللتس رپ هرزوا یراتادقتعم ناژاب رس ناب زاغ هلح بوب هرتت ريت رعت

 كدهحاص 1 یدلکح رل دمع كنابلک قرەنلاح رل هناخ رتهم ندر شل بور وط ۱

 دعلا اما . یدرولوا رافصو قوذ « راقلنام داش هلو یر ندەهحك ىلا

 ۰. رده لاو ردي

 هسک یاضق هلقمنقاص عفد نح هد |

 درک هساواقحهلوا كوص « كوا هنن كهسنقاص كس

 وم نجی ومن چوس

 دتا ا ندقازف ینسهعلق یزوا كیادختک فسو

 لب وطت قهسزاب هیدازوا نوزوا یک صالختسا یسهعاف یزواو

 ؛ رولوا علام هنیریرح لر الحم زمکیدتا تحایس راس هلتهجو . رولوا باتک

2 

 الاحا کاب بولوا ربرحت هعاطتسالاردق ىلع یخد یرللاوحا ضعب نکل

 یدنک اما . ردا اضتفا قعلوا ربط سا جد قرو اقرب هسال وا ناسو نابع ۱

 هدنسهعاف یزوا : لهدا ناسوربرح هت ره نکم . ردزعاحشارسو تر

 یزوا کردو, یمالک ٌهبصالخ زمکیدشا لادجو كنج بولوا روصح
 نکردا ینسامود یسهدژز« ىى هطآ هحزو چین نوک یل اهدای

 نامطح اب نیعل مان ( هبلارس) ینامطخ یغازق هقاوژزورود ادخ تەکح



 راناتسوب : وب هتبالو ےرق . ردراو یراناتشوپ ار هدفرط قرشو
 هکر دوب یبس یادت هعد یسهعلف نورو لف اکو و ُه رولدک نینجا

 لبق هدنسهرآ یسکیاویو ینوص یزوا ین زار ویو زکدهرق یناج سودول
 هارب هجنلک هبرغ ندقرش ات كبد تعاس ییا نوا لاسموق كج هارب یک
 ۰ هرق راه .رارد نور لو ندشدلوا كجه لفقر هدنحوا یلرغ كنور

 هجیهاک ید یزوا «هیزوا رهن بوبالطا یورو هجا یس_:طروف زکد
 رانا ندتک هعرف . ردنورویرب یک للو هجا ردقون رالطا هزکد هرق

 یراقدلوا حالس رپ بولوا مدآ كيب کیا كسب بولوا مج هدسلقوب
 هنامه لوس تودرکس تعاس کیا نوا هفرش بنا هرزوا نور لق هدلاح

 هرجا ناباسوربو لوچ هقرش هنب هجیک ییا نوک ییا یخدهدنا . رلراقبچ
 بوراو هنس هعلق مان ( ینا روا ) نالوا ناماراد كرابد ےرق كر ەد ریکس

 فوخ هلیب یموق راتات . ردلوب نامایب اقاع مهللا هسقوب . رارولوب تمالس

 رهن قدهلآ مدآ بودیا وصوب هرجا رلئامروا یرارفاک قازق ارز . رلردیا
 . مالسلاو راردک هنرلشاق هدیزوا

 یتساماده كره یتفایض كرادزد بودا اعو ریس ینسهماق نورب لقو

 مالسا رکنعو هلا راع بوک هنسهعلق یزوآ یشراق هلبا رلقناق هنب . مدلآ

 ندنفرط هناتسآ نکردنا ینرلقلنامداشو یرلیوط یماغتود هطاهچزو هلا

 هناخ راتات اغا دمحا یساغا یلایو اغا ناملس رابات یسادخیت ک كباخ یارک دم

 لق اک نا لوا ۱ TVET و

 اشاب دجا كلم هدنامرک قا رانآو رایدک هبا تیک زوبجوا هنورب

 زکشاب هتبلاو هتبلا » بولک هليا یدارومب دکٌومرب یشاب یحوقرب ندنمدنفا
 ربمعت لوا نوکرب یبرلرب نالوا مدهنم امدقم كنسهعلق یزوا هسیا لک

 مارا هج هلو « كسهدیا دجو دهج هنماعا هللا یخ بولوا دبقم هلبمنمرتو

 .قارفت هعلق هلح و مالسا رکسع و یرلکب یال | هل نامه هحینلک حالا و

 تاحوتف بولماح رلواح هراق هرلرب نالوا مد« ضم بودا نابمرد نماد

 كنهعلق یکسا یراقوب لا ةقبقح ۰ یدنالبشاب هناميم + یدابنآ يرابوط



 ۰ 13 ع ۹

 ۱۸ ۵ ندورو لعف هعلق

 بهن نفارطا زکد هرقو رارراقیچ هزکد ءرق بروتک ندهرق نیزاگ هرزوا
 ي راسک هیتر هقرا بولک هلو هش 1 هم ندمساف . رلردبا تراغو

 ندفیت نادند یرارفاک هلج بوشتب یرکسع یزوا هلیرکسع دانا نکررونوک

 هلیرلءرفک نالوافوسلا ق بودیا صالخ نیراریسا مالسا میج بوربک
 ی موق تسد ود هستوات یعازق یزواو .یدلک هتداعسرد یرلههاش

 كنج هليا رارفاکوب بونالتآ یرلیزاغ یسهماق یزوا رابره .ردرارفاک رفنضغ
 هلیناوغا اقرب كرایزاغو . ردرلبزاغ رورنه رورس ردام یالارب . كردیا

 . دلدتک هتساشاع كنسهعلق نوروب لټ هدفرط وشراق بوس مراشاق
 « ردت یک قاحنس هدنلابا هرتسلتس س . نورو لبق هعلق ناس رد

 .ردلمروطوا و وشراق هحبهاکو هدنوب یساشاب یزوا هرزوا نواف مک

 تلادع یارحا بویلکد نرلاوعد كنابارب و اباعر ندشیدلوا لوح نکل
 ء رروتوا هدنرهش یعاط اب هاکو هدسنتخم هرتسلس هاک رلاشاب نوجا كما

 هلاس هنب هلینامرف عبار ناخ دارم ارخُوم . رلیا هظفاحم یفانک او فارطا

 هشوکراچ لصتم هنفرط برش كنس هعلق ن هروب لیق وب بولک هلی اتود اشای
 انس شاط یدادش بونوق یارفن ددع زو بودا اس یخد ناتم ةعلقرب

 ناقه تا ددع یا ۰ ردعدآ همرک زود یمرح . ردشلوا انعر ةعلقر

 رهن یراوند كنکودتا قالا كناشاب هلاس . ردراو یسهلق هناخهمج هناهاش
 یسونق ریمدرب رظان هبناح لوا ردیفرط برغ كنهعلق هک یرانک یزوا
 رب فوشکم هنتمس برغ ید كنا بولاق لاثم هعلق ما هعلق یسا . راو

 نوشرآ قرق یراراوبد اما . ردقو قدنخ كنهعلقو . ردراو یسوق ریمد

 .رولو تباه هدنو یسارح تامه بولوا لاسمرف هله . ردبلاع هدنعاش را

 .رولوایرالصف هناخرتهم هدهدنش كن هعلق شر بوللاح هناخرتهم ید هدو

 یر هناخ زبسلوح ۰ كحوک ددع ناسکس یلوتروا هتخت هدراضح نورد
 هناهاش ددع یعرک, یسهناخهج ۰. ردقو یراناخو ناکد ۰ ردراو ییءاحریو

 و .رکود نرل هلق یزواو اشا نسح هدفرط وشراق هکردراو یرلپوط

 یراروخا یلوتروا زاس یرادقم شعلا و یللا هدنفرط برغ هرشط ندهعلق



 یمهماتحایس يلچايوا ۱۸:

 ۱ اشا نسح یاج ارد نادوقەعلقوب .ردشلدا انب هدننامز عیار داص ناطاس

 هلاتج هدنبرق لورناتسا اشاب نسح هبلا یوم . ردشلدا انب هلیتفرعم

 لاثم یاسط متاح ندنرلغارچ ائاب دم یمی یابط بودبا دلوت هدنسهطبر

 یامتود هليا یهاشداب نامرف نکیا اشاب نادوق . یدبا ریلدو ردم ریزورپ

 ین هلق و و ید بورد ڈان هلح وت هلا 9 هراب زون چ وا یو اه

 یزوا هدنرانک یزوا رهن همافو ۰ یدلیا ضرع ههاشداب بودیا ماما

 كوچ وکر هدنلکش عب ع . هشوکراج « ریشبتی راپوط هنیرلرب یرب هدنک اخ
 كنسوق ربمد كحوکرب رظان هقرش بناح . ردانعر ةعاقرب انب شاط یدادش
 : ردو یحرات هلبا بهذم طخ ىلج هرزوا یسابلع هبتع

 یراب ولت سیو 0 ها دام یا ناخ ماب
 یدای ریش راصح, رب هلسا كنوربيق نصح هدنلباقم

 یراصحو یدبابهدیتل [زوطواكم . نوعینیدلوا نامرف هاشاب نسح

 یرابنا یادعو و ییماح رب كماخ دا مو هناخ شا قا هرحا هعلقوب

 هدامآ ددعزو و یرادزد . ردقو ناشنرب ندنرامع یرغ «راو یسهناخهجو

 ی کردکحهملق كم رک ر هک رک کس هدیزوا بل یبهلق . راز ازش
 قدنخ الصاو . ردالاب نوشرآ یللا یراود اما . ردعدآ همرک زوبحوا
 هنورلبق وشراقو . رد شهوااش هدر قالار لا_دموق ارز . رو

 هراپ کیا نوا راقاب هبهشوک ییا نوا هنیرابناج هرقو هنیزاغوب یزوا رنو
 و هوا مدننهعلف سووا رکی یرظن مکر او یرااارمم وله علل

 . ردرلوق یلقابق ریمد ربارُب هتیرهن یزوا یرلکیاد كرلپوط
 وب یسهنطروف كرح کیا لیا قلواری یودتبا جوع كزکد هرقو یزوا

 ناتملاثمرس تفه ردژا یرلهلقرهو . رربتک وص هورحا ندن راکیلد بول

 هعلقوب 6 هدنوش تبارغ اما . ردازس هسایند رحبلا دیلک هکردمکحتسمو

 رلوص یرابوط كنراهعلق یزواو كنسرلهعاق نوریلیق یهدنسوشزاق هليا

 یرفاک قازق هدنرصع ناخ مهاربا نکیا رظان تاق تاق یک یبرک هرزوا

 ناقازق هاکو راکاف هاکو هدنرلاقرآ یک یرالاح قیرص نب رها هزاب زود



 ۳ یاکشا كنسهعلق یزوا

DDE DIE DIE NOE NYA AE DREبلک ( IEهک  

 زواج هلا رلهشاش هراب زوبحوا یراقازاق یزوا هدشنامز یسولح كمار

 هدنزو | كنىزاغو زکدهرق هلاراهم ناطاس هسرزوا كلوب ندنراکدتا

 هنس لوا هنو بوریدتسا اشنا ینسهعلق سورو هدنلباقمو ینسهءلق قاوق

 یفارطا زکدهرق بوریدا یراهعلق نمرخ هرق «هلوطو یزواو هدنفرظ

 كنلناّمع یرلهعلق یزواوب یلصاح . یدوف هنسورحا ناماو تحار لهپس

 .ناج ) هدیمسار . ردشتم لفقو یدیدس دس كنعالق یدنلحاس زکدهرق ۱

 هلفعا هدنراسنک کز یزوا . لرد (نامرکهد) راراتات ء رد (نامرک"
 . رارد هد « یسءاف یزوا»

 دن را هقساد تالوو اوفارف هللا یالو قوقسم هسیا یر و

 نارح ندنن کوا یرلهعلف هل ناناوا ر رحم هدالاب بولوا عم ندر, ید نوا

 یزواوب هدعب بونارغوا هرلهسلق هراب زو هغ هدنرابد ر بوشا ردا

 ةعلقو قازوا یلزنم بوطر ینسهعلق اشاب نسح اک ء دنکوا یسهعلق

 . ریل | ضرع لیمنوا « ید هدرلاروب بوشیراق هزکدءهرق هدنلباقم نوربلیق

 یسهل ف كنراهعلف یزواو .  یراشوراو هرشط كنبرلهعلق یزوا

 قالفا لوتزوا زاص ددع زوم شب هغرالآ ندنلح كنج مدآ زوب شب هفرط

 زاص ۽ اا ندریهحو سالب ردق زو ییا . ردراو یرلوا ییئادشو

 .رھ ۳ ز + ردقوب یسانب ریک راک الصا بولوا یرلناکد شگروا ندشماقو
 « هناخهزوب یعوح راز کدو اما . راق « راقس بوک راقا زق هلغلوا كنج راب

 یرادقم زو . رلناخ شملماب ندشلاح ددع ید . ردبرانمرکد تا و هناخم

 . ردولوتروا قار وط یسهلج كرلنوب بولوا رانزخم شعلوا انب نبتم لپس
 « هرا یادش ددع كم ییا هدنمز رز هلعلوا عفت رع لهس ینیمز كلحموب

 ردق قجهلآ مدآ زو یرلسد « راط یرازغآ هکردراو یرلویق رادواح -

 یراقوب ردقوب چاغا هلسب ددعریو هګابو غاب الصا ید هدارو . ردعساو

 یافون فورعم هلیمات ( قایط هرف ) ددع زوب چ وا هدنبرغ بناح كنهعلق

 یزنم قوارب یفرط هلق كنشوراو ءرفک یغاشآ ۰ ردراو یرلابوا یرارانات

 هکردراو ( یسهعلق اشاب ندح كحوک) هدننرو قاموقوا ردلاصموق رب



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۸۲
 را < NDE NOE نایک RIE RIE REE RIEDIE ND NIE BEDE NEI BIE RIE NIE NIE WIE ایکس

 كجوک ررب كج هلبریک هنیرلربربو یرلراوبد زهحم هلراپ وطو یلندب نادندو
 . راو یرلوف ریمد

 یلح اشان نسح نادوق هدنح رات ۱۰۳۶۰ .  یس هعلق اشاب نسح

 هم اشا هلاس را یزوا یهعاقوب بولک هلا نواه یامت ود

 رلماق کهتوا هکهلبوا ۰ یدلیا اشنا هرزوا تناتم لاک هدلکش عبرع لصتم
 هلسفلوا عقاو هدنرانک یزوا یرهن ۰ ربلاق هدنرب یوا یوک هدننا كنوب

 هعلنوب هلفلوا ققحم یحهدبا روع ندنکوا كنو كنم رلهقاش قازق اماد

 . رللقو راهیباط لویبو نیتم تیاغ هدنرانکو شملیپاپ كسکوب هليا انب متر
 اقا ندهملاو + یلکتسرید نوک او نوروق رب یر هدا فاتح و

 كنج تالا « هتسارا هلب رلکبلد احاب سنرقم نوا قمار شاط هنمشد

 دا كلم ی رارزوا كراورابو جرب و هلآ . ردشلوا هتسارپ هلا حالسو

 سور ندنکوا كراهلق . یدربدتروا هابرهتخت كنسرلهقاش سور نهدنفا اشاب
 هدنجما یرلوق پوط یلقایاق ربمد ددع قرق نوجا كمامع یرهقاش

 یزوا لکد . راو یرلپوط هشارب ۰ هنورنولق . هاش زع لاب ددع قرق

 هكلتعاس شب كنلوح تاهو ههتوا لم شب نوا ندزکد هرق هرزوا یره
 نضاح هداز ندنسده یراراو اغا ید كنهعلقو . نسرودنوف شوف هرب

 وق داقاب هونج بناج یرکید هلامث بناج یرب راو یموق ییا . ردشاب
 . راو رلناکد هرص ددع زوواو یاقوف عماحرب رستخو دبفم هدنرزوا

 راوا زسه ابو غاب راط یرلیلوح یاوتروا قاریوط ردق زوبجوا هرجاهپلقو
 یراقدنخ هلفلوا لاسموق یر كنبرلهعلق اغاپ هلاببو اشاپ نسح .رددوجوم
 الصا هدهرصاحم نيحو راقبج وص هسلزاق ردق شی راقرب یرانیمز . ردقوب
 ,ناتم تیاغ اما . ردراود تاق نیا هل هءلق یاو . زمنا لوق سزتمو غل

 ۰ یرلهلق + یرلهباط . راو کا نوشرآ نواو وب نوشرا قرق بولوا
 رادام اراد كعالق ددع چ واوب . روروق ینرلرب رب یرلکسرید یراراصخ

 6 07 قالوا رومعم هدنفارطآ زکدءهرق . ردعدآ همرک كم ترد یعرح

 دار ناطلس . ردیسهعلق یزوا هدیرب كعالق ندیا هظفاح یابصق ردق



 ۱۸۱ : یلاکشا كنسهعلف یزوا

SSر وخ وک اما < ردیعماح راکنخ یلهرانم ت یتسوا هکرداش  

 یلهماب یرایلوح هدهیعاقو ... ردناقوفو لصتم هعناحو رج همکو

 كب . راو وا ددع زوکیا یلاقوفو یناتحت یلوتروا قاریوط ایارس یرارزوا
 کیا كلو بولوا یلعر دلاق كاب یراقاقوص هلم هکردهدههلقو یخد یناربس

 هدنبرق كنوبو یراقجاکد هدرخ ددع یعرکی راذیص مدآ رب قجثآ هدنفرط
 . رارربتک هلرلت| ندیغاشا ییوص . راو یاس رب كچوک یلهروق چوا

 . ردراویرلپ وط شاب رضاح نینعو فکم « یرارابنا یادغب ۰ یسهناخهبج
 یسهرمشط ندنرانک قدنخ ۰ ارح یفرط بررغ < رباب یفرط قرش كنهملقوب
 هد هسلا قوح یزو راق یوواق . ردراناتسو رومعم هله ر یزمم بوطر

 هاوفا نوجما ینیدلوا جاغا یلیکیدرب هدناتسلوج وب . ردقوب یسهجابو غاب
 برض یزوس « ردهداروا نهج قووص « سهراب هدنربق یزوا ینس » هدسان
 ردوا لم

 ندشناح لاشو ندنحما یس هلع كنهعلق یراقو .  راصح هتروا

 تیج امدقم راصحو . راو وق ریمد كجوک رب ښا هراصح هتروا یتاشا

 ناطلسو هدنسهنس یتلا زوتوا كم . یدا راصح هقنالب شملماب ندح اغا

 یدادنش هعاق وب بولک هلا نواه یاأمتود ا شاب هلاس هدن ر صع عبار دا رھ

 یل هلق نوا . یدلبا قاحلا ههعاق کسا یراقو بودا اشنا و ان هلا شاط

 هلاش یرب « ههلق یر راو یسوق ریمد ییا كنهعلقو . رد ناصح نصحر

 یوتدوا قاریوط زس هچتابو غاب یلیاوح كچوک ر دق زوب هدنجا . رولیجآ
 هزددوح وم عماح یلهرانم هلعوطرب هرزوایمو. هلق .راویرلوا رصتخودیفم

 قاسعا . راو رایجهبجو یحشوط ردق زویجوا ۰ یرلناکد هدرخ ددع یعرکی
 . ردلکد مربدلاق كاب یک هعلق یراقوب ۰ ردروماح یراقاق وس هلغالوا هدرب

 هثیبهتهلف انبهاب نس هدف رد یاب: رار ی یا

 هلی وب یس هعلق اشاپ نسح نادویق . راو وق كچوکرب هرجا هلح رولیچآ
 . ردراو راودر راصح هلو تاق نیلا مدن راز بولوا لصتم هنسهعلق اشا

 هلق یرزوا هدنرلهرا بولوا هدمرج نبع رلهءاق یغاشا . هتروا « یراقو



 یءهمانتحابس یلحابلوا ۱۸۰

 ای EVIE DDE NSE IE BIE روم

 « تهاعز نکل ردها (۲۰۰۰۰) ینوباه صاخ ندیهاشداب فرط كنکب

 بغو زاد هرق قرط هلق ارز ۰. ردقو یسشاب یرجو یب یالا « رایت

 ریلیدہشیا یرلادص كنیراسورخ قازق راب یھ « ردناتسغازف هلح یرط
 ندناو هغازا هلق ات . ۰ ردسارح تامه یرشآ یزوا رهت فرط قرشو

 . ردق احق تشدو تاہه یارح هجن راو هززح رح ان قانوق ید ناسقط

 روبع هرکه هکردرارب نامای یاج هجشراو هنامرکقآ كلذک یفرط بونج
 هوا وا ا لا ردا قلا ىلا زوب د زما

 ردقوب یی رجب الصا « راو یرارکسع یحوط هطوا چ واو یهج
 هلج . ردهریزجرب هدنلاح دنبرد « قوب یسکو جارق ارز ؛ هدرازامروطو

 ددع عراب یسلج . ردراو یرلرادزد هلاقنم ددع شل هدنرلهعلق هراب شب

 « حلسمو اپ « هدیزک ددع یللا كيب ییا . ردرلاغا منتم یحاص غوط

 اس اتم ا کا ر تنفزاو یراق هدامآ < -رضاج
 « ردراو یماغا تافلقو زوغنارام ۰ یساغا رازاب جاب ۰ یساخا بستح « یسافا

 رکسع هب ىق یشراق . لک ردک هلععایماو یلک « هنامرک قآ هلذلوا هلکسا اور

 . ردقوج یرلیک رک
 لا اما . ردرهعلق هلو تاق جوا لصتم هنیرب یرب رانو - . لاکشا

 راب ییقارپوط رب . ردهعق سا ییدسا انن كياشاب ىلع راح یراقوب یعدق

 یدادش + نالاق مدننا قآ یمرکی ۰ یلهلف ۰ یلوتروا هتخ سش نوا هدنتسوا

 « ناتم براص « یا ۰ نرد قدنخو یلراود هم راصح تاق ییاو لاثم

 نه ۰ ردراو یرتج بشخرب هرزوا قدنخ ۾ ردراوتسا هیلقرب هشوکراج

 هیوبق بوبایاط هنسوبق هعلق یرسج بوکچ هلرلهرقم رانابهکت یرسج هجیک
 یموق ربمد نتتم تاق ییاو . ردیسانب اشاب دما كلم رسچوب ؛ راردیا ریس
 هل هجا قدنخ ۰ ردرظان هنسهملق نوربلیق هدنرانک زکد هرقو ههلق
 هریدنش هتخت اشاپ دمحا كلم یرلهلق هل . ردرظان یک یک رلپوط ندرلهلق

 رب یرجا ندوف مد كوب هرشط و .ردشعا نی و رومعم بوتروا

 « زولوط هرزوا یسارآ وق ربمد ییاو ؛ ردراو اهد وق ربمد كوجوک تاق
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 یژوا ٌةعلق ٠٠ ۱۷۹
(۳ Noe DIE DIE er , 

 وب لصام لا . یدهلموک موک م وک راودعر نامنآ و نیمز بولبتآ رلږوط زع
 ییزوا رش بولوا یراقلنامداش كنفتو پوط تبون جوا هرزوا بولسا

 كلنش راو فافز بولوا سورع اند نزهریپ اب وک ےک رلیدتیا نیم لیوا
 یضادیع اب وک یرلزور ردق هلل یراهحبک كنوزوا "یلاها هبا رلنامداشو
 یفارطا كنهسلق هل رارا شبا كنهعلق لج ربقح هرکوص نالا . یدلوا

 جانحم هناممو نیرارب شالوا میمرتو ریمعت كنهعلق لردبا ناربسو نارود

 بوروشوا رامدا:هرارپ نالوا جاتحم همیمرت بودنا فشک نرارب نالوا
 كن هملقوب ایوکربقح . رلیدلبا ریمعت راو ردنکسا دس یرارب هج هدنوک چ وا

 قاحواو رابا اشامنو ریس یفانک او فارطا نوکیه یک شاک رشابم هننرامع
 دارتنا تا كرد لاش نزااوعا الو يوا تا او
 « هداغارب حابصلایلع هدنفلنامداش انود نوکیه . مدرلیا رب رحت بولوا
 نوکر . كدردا لیصح اباهه بود لوانت راتفابض ءداغارب رصعلادم

 یمافق رومسرب و شورغ هسکرب نوجیس هدژم امتود هریقح یہ یزوا

 نالت سار رخ واو یهو سود یاو ۶ وج اباص قلنود یباو كروک

 شورغ هسیکرپ یند ندنشب كنیرلهعلق یزوا . یدربو یراتآ وللاص

 افا فسو یسادختک اشاب ندنآ . رایدربو تآ سار شو مانب مالغ شو

 رتوا یخد همرلمالغ . چیاقرب « تآ رو كروک افقرب و هلوکریو نوتلآ زو
 . لدتا عورش هغلوا دبقم هفاصوا كنهعاق بودیا ناسحا نوتلا

 یغوط چوا بولوا فلا اشاب یع تسدب .-. یزوا هعلق شیاتس

 «یغاطاباب ۰ هرتسلس یریزو ندنشیدلوارب نامای نکل .ردیتختیاب یتا ریزو

 الح . رولل وا هظفاحم هل رکسع كس نوا یرهشو ررونوا هدنرهش نا

 کب كنو اما . ردیتح یب قاحنس هقشاب هدننلابا هرتساسو یزوا هعلق و

 2۰۱ طه هل مان (نوریلق ) هدنفرط ےرق یشراق كنب وص یزوا هرزوا نوناق
 ام لاو ردق هنلح مان ( یزغآ روا ) كنسسهربزج مرق ات « ردبا هظفام بوروتوا

 .ردهدنمکح كنکب یزوا ردق ه هراو هعرق هللا لوح ... رب قاقا وق ترد

 یزوا . ردقو یرلهقالع س هرزوا ناخ دنزاب نوناف -- كسراناخ رانا



 ینهماعخاس یلخالوا؟ ۱۷۸
NAE 2 DEادم اف کم ان ماش عمنا  

 ندنشیدابریآ هبکیا هوب . ردیا ریسا بوروا یرکسع نک هفرط رکید
 . ردشلوا عفاو قوج یغیدروا هل یرکسع یهدفرط ییا یه هدافتسالاب
 ندارو .كرلبا روع هلتمالس نوسلوا دم هدهسیدنا یلهرطاخ كب یساروب

 ناب نا نام مع تعا تزد هقرش باح هج ناک کم هنن

 نامرک قا ددع كس ادخ دج .یقدلوا لاو هناماراد ( یزوا ةعلق ) ین
 اشایو هنکب یزوا هدقدراو نیرق هنسهعل یزوا هیرکسع نادش ددع كبو

 لبس هلبا رارکسع هل ریقح بوردنوک نیربخ ییدلک لريقح هنسادختک
 ا 2 ند هملق كا يلح تخارتیسا بوتا ندرلعآ
 یتالادمم بولک هلاقت سا هریقح یسادختک اشابو یراکب هللرکسع یزوا هل

 یسهعلق یزوا ددع چ وا هلةمظعلا هدقدراو هب هعاق ربز هلا میظع یالا اتلاو

 تخادنا یوط یدلک اب ص ردق لوا ندنرلهعلف نورب لفو اشا نسحو

 تولوا لخادلتنالس ه یزوا ملف -یدءهربد رد رد :نامنآ ونمز مکن ایا 0

 كلم نمدنفا هرکوص ندرل هناخرته» بولوا یهاشداب ناوند هدنسارس كب

  بوریو هيادختک فسوب و هرلکپ نیراپوتکمو نیرلمدروب كناشاپ دما
 ا اع لج تولوا تارک ینوبام همان حف ی هطا جزو ادتبا
 دم لير وک هطا هحزوب مثافو هعبار ناخ دم ناطلس تلود ماود بودا
 . رایدلبا رلاعد رخ هباشاب

 ین نامرک ناج هعلق رد هطا هجزو ةرب زج حتف "یامداش شیاتس

 ادن یراشواح ینارفن هلق هرکوص ندقدنوقوا همان حتف نامه .  یزوا

 حالسرپ هرزوا یراندب و یرلورابو جرب كن هعلق ینارغن هعلق هلح بودا

 نوردنا یکسع هدیزک ددع كيب نوا ندک ءدادما امدقم بولو رضاح
 ادا پولوا هدامآ هلیراحالس هل مالسا رک اسع لاثم ان رد هدهعلق نوریو

 هللا هللا یادص بولیکج ید كنابلک تبون چوا هدهملق كوبو یراقوب
 هراقو لبط ندعالق ددع شب ًاشلاو اعدلادعم بولوا هتسوم هاما جوا

 نالوا شابرضاح هت ر دلو اهر رلرتهم لماک داتسا هدنماقم یواهر هراربقنو

 لابو یهاش هربص یدرآ بون كنفت ایر, ندراندب نادند نیملسم تاغ

NAEیک وب ( zeaیک  



 ۱۷۷ زمکیدروتوک همان هنسهملق یزوا ندنامرکقآ

 مان یاب هجشدما حتف ینامرکق دب زیاب ناطلس ۰ قدراو ه ( یاب هجوخ ةعلق

 اشنا نمتم هعلقر هرزوا اقرب هدلحوب بولوانوذأم ندناخ دب یاب یشک یابرب

 بونیدبا كلم یرابداووب هلینویوق كسزوم هرک شب بوبوق لوق هنجما بودا

 او تراصر هدنرانک زکدهرق یمهعاق الاح . رد یابهجوخ ندنکیدنیک

 هسل دیا راع ا هعلقو هللا لسلق یش . ردهاو هاظ یرلاش راثا هدنرزوا

 زوط ندزکدهرق هداسوب و « یدرولوا قیرط نما بونلوا راما اکلوا

 نمهلج هدنآ . یدرژلوا لساح ندحام یرابجاوم كنتارفن هملق بوقیج
 تورق ناووارق دار طا برس مرا نور ات وا

 ندنرانک زکد هرف هلبا رافلبا بوقلاق هجیک لوا هنب كدردک زام هراتآ
 ندتنالو ( هقاوژرود ) هدفرط لوص هردو . لدع یتسهرد هجوج بودک

 زکد هرق بوک یوص لوا . ردوص كجوک . روا کود هزکدهرق بولک

 لصاو هلع مان ( یلوک یلیجا چوا) هدتعاس شب نوا هلامث فرط هجترانک
 كدرب دنلکد تا بودا مارا « هداما حالسرپ « هتسها هتسها هدارو . قدلوا

 رب مان نامرک ابوا كنهقنوژورود غازق هدنشاب كلوك مان یلبجا چ واوب ارز
 بوک زمباد-صو تبص ندلحم لوا نوحکنا . ردراو یسهعلق هناخ قلاب

 ثکم لپس هدلحم لوا ندنفیدنالصا لیس نراباوئا ۰ لاک ید لوک ید

 ما یهرد یشحم هلاش بناح هنن نم ردلکو نما هدی-ارو . هلدتا

 هدبرغ بناج ات رهنوب . قدراو هنمیظع رېن ( نزهر ) هدنعاس ییا بوک
 هرزوا لوبو كلر هک یتبالو یغازق هقژورود ندنراغاد نجدالو طورهش

 7 ۰. نرو دیک الصا

 . ردوص یلکا لیمر .ارواوا بصنم هزکد هرق هدنکوا یراهطآ مرت

 ادخ دح نکرع وشراق هلک كجوکرب قحنآ كر کچ انعو چر كيب زوب
 یرکسع یسرفک نادغب ددع كس ندک هلرانامرف امدقم هلیرکسع نامرکقآ

 یرلتآ بوتاچ رالاص و راطوب نیکد هحابص اورپ ینو كاب یب هبا رانا بولک
 بوتالفاص هب وصوت رفاک هدلحمو ارز . كد هفرط وشراف قرهر دلم

 دوخا کی نالاف هدف رطو اب هدن راکدک هفرط وشراف یسرا هل رکسع



 ا دا ا سور ناتعازق اص هدنکا
 را: 0 هعرق ندنآ روا بوک هست ندنامرک قآ

 ریسا بولآ یراهدنورو هدنیآ بوب هلکب هدنراهاکیک كرالوبوب قارق حیج
 هلو . هدا طفح ادخ « ردرللو ناما ی ء رسصلارپ ٠ لکد یلاخ ندهما

 ناما ی لوجو ندیزواو ندع رق هکردلوا یهجو كنسهمند ( قرا توا)

 هنامرکقآ یشراق كردبا عح یرلتوا شللق ندریدلسب هسیا هحیکرک | نلک هلبا

 دلرهلک هلو هلرایک هرجا نیلا ةفرط یلنامرک قآ ندنکیدسا یتراشا قرا
 جار اما ۰ راربریک یراق بول آ هسیا ندراعیطمو لس و

 قآ بودیا قراب یرلتوا بولک هلع وب یراقازف ناب هکرت كرفاک هرک
 ندنامزلوا . رایدتک بودا سا یرانو هخنلک رامدآ هللا قیاق ندنامرک

 هلا لے هک ندقراب تواو یعدآ هد بواملوا لفاغ لنامرت 1 یر

 نوجیکت | رارولآ بولی هدنراقدقاب شتآ یرایلوبو یراقالوا اما رازال آ
 حق ینامرک قآ یو ناخ دب زباب ناطاس . رلرید (قراب توا) هلح وب
 یعظع لق تیعرب هرزوا هتشپرب نوجما قتلوا صانم یاحرب هلعوب هجشدبا

 بودا الیتسا قاع قازق هلا ماا رو هدعب . رولوا رب ناماو نما بواب

 هرطاحم تاغ هرزوا رار . ردیهاط یرلاتب رثا الاح . ردبا مدهنم ندنلع

 اریز . لدمروک تحار مون الصا ندفوخ قازق هدنآ هنحک لوا ۰ ردرب

 یارح اراک زکدءهرق هقرش بناح ندنآ . ردسهعلق هت كغازق لع
 ( نومهدو ) هدتعاس e هلا سلا نیمز نامایرب رر و ناشن ندهت

 ا یوسید .قدزاو هلا
 « یاسقلبا ۰ یلەرد . رددشا ندنرزوموط قازاق یرلدروق ردق كشا

 حالسرپ هنب بووق رللوواراق هزمارطا . ردربرب ناما ی یلزاس « یاشماق

 هدتعاس شب هلیرانک زکدهرق هنب بویب راماعط رضاح ندزعرلهکع نکیا
 نوجایفدلوا یرللاد قلنامروا هرجا هردرب .قدلوا لصاوهنازنم ( قللاد )

 تیاغ هکردیرارپ وصوب تباغ كرفاک یخدوب . رلرید قللاد هلوب یعوق راتات
 نهز) بوق ادا ترد نوا بوشوواق هدنو یو قااهو . ردفوخحم



 ۱۷۰ زمکیدروتوک همان هنسهملق یزوا ندنامرکق آ
 EDE NIE DIE )رک .ROE NUDE > A۹ NDE NEDE ar )یک رک NDE FADE AE KE A NAE )یه

 رکسع میج بونلوا تئارق نوباه همان حتف هدقدلوا یهاشداپ ناوبد

 بودبا یراقلنامداش بوط یب هصلق نامرک قآ توقا حرف بک مالبا و

 ناشف شتآ هج وب ۰ یدلاق هدنجما دورمن شتآ راو ردنمس خرم ابوک ۱
 كنشفو كنفتو بوط هحک ی دب نوک ید هرزوا یهاشداب نامرف بولوا

 هبارلل,دانق كیزوب هرک هج هلیسهرخاف هشقا نامرک قآ هلج ندنراقلنامداش

 قوذ نوک انوک قوچ ۰ قوج هشوک . هشوک سکر ه بولوا ناغارح رهش 3
 هدفرطه . یدراردبا تموادم هنساعد یهاشداب تلود ماود بودا افسر

 هدهسخ تاقوا كناشاب بولوا هدنجشا ترشعو شع « لو وهل یکره

 مامط یارک نانرک قآ سرب ماتقاو ماس بول یا رب رد و
 لوا . یدیا لوذبم ینانتما ی تمعن هادکو یاب ماعو صاخ بونلوا خبط

 تلابا بودبا رب رحت رایدلرویب هعطق زوب جوا ربدم یاشاب دمحا كلم نوک
 یراتروض همانحتف هاب افا فلکم رر هاو « ربث : اضف یی وا

 حتف یراهسلق نورب لبق ۰ اشاب نسح « یزوا ید هرقح و بوردنوک

 فو نوجا یمیمر و ربمعت یرلهعاف یزواو بورپو ی را صا یراهدژم

 .یدربو تعلخ رربو بوتکمررب «هنکب نورب لق .هنرلکب یزواو هادختک .
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 DITE سو نیا نر

 ینسهمانحتف هطا هح زو هن-هعلق یزوا ندنامرک ۳۹3

 میر ووک

 ددع یعرکی هلیساعد رخ بوشالعادو هلمدنفا اشاب ندنامرک قآ الوا
 رادمان و زارا ندنّرزوغالق ینهسلق نامرک قا ددبع یرکی و عیاوت

 بیط مایا بولوا راوس هراهقرف ددع جوا ندنامرک قآ بولآ رازوغالق ۰
 روع هلتمالتس هد یا یزاغوب ینیدشیراق هزکد هرق كنهلروط رهن هلبا

 . قدراو هنلزنم ( قرا توا ) بودا ۱

 یسهعاف یزوا هدنفرط لاش یشراق ك هلروطرم --. یلزنم قرا توا
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 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۷
re KOIKE RIE RK > NIE IEهم جم )یه یوک « BENDEجم صبح یوک  

 یللا هدنوک ییا السرب رکاسع ددع كس کا هل زن را یخ نایت

 هدنعاس زکس هلبا مایا قفاوم ادخماب ندنامرک قآ بوریدلود هرایک هراپ
 « هربخذ ناک هبا یک هراب یللا مالسا رکسع هل ۰ یدراو هنسهملق یزوا

 رابنازد یرلهربخذ و هناخ هج بولوب ناج هزات كرهروک یرکسعو هتسارک
 E كن رامظع قدنخ « هنمیمرتو ريمعت كنهعلق كردنا نزح ردو

 كنيراقدلوا لصاو اعاغو الاس هیزوا كمالسا رک اسعو « یدنلوا دبقم

 هعلق قرهلوزو یحاقرب كنب رلههاش سور بولک هک کر

 2 * ی رادانات یاب هل وتکم ادختتک فنسوب یندلییب راهکبسا هنی ریمعت
 فسوو یرارا شرا راسو اغا لبلخ یلغراق یب یزوا « یرلاغا یزوا

 « ردمژال رکسع یخد هارو » اشاب . شمهتسیا ییرکسع رانا ید ادختک

 بولیزاب راب وتکمهنرلکب ردو نادخب «قالفا نوکلوا .یدریو باوحهسد

 هزدنش « راسم «رلکرید ناولا هعطق كس نوا نوعامم یسهعلف یزوا»

 ددعكس هلا مزاولو تامهمو هتسارکناولایریغو یرلهتخت بوطرتاسو هتخت

 « نیس هلک هلحعلایلع نادغب كس ییا « قالفا كسب چ وا « روخارحو رامعم

 نام کام ظا لل یلماش لانا یەک ۱۰. یداردنوک رایدلو و هند
 نوک لوا هنو . یدناللو هنادغ قالفا اغا لسلح هلبرلام راطق بوناوا

 رافدنخ بولوا تامم یراراوود یلبخ كنهملق » هک یدلک ربخ ندزوا

 ههجرد كجهدبا صقر ندنسافص اشاپ هحنلآ یربخوب «رونلوا ریهطت یخد
 1 رضاح کتک هنسهعاق یزوا هلیراراتات قاحو هله هدنس» هنساعا یلاب باولک

 نوک لوا . یدلوا هدامآ كر هد « کا صالا» هدوا هدکدید « لوا

 رلرکسع حلسم ددع كم هلا تارک یک نوا ندنس هعلق یلکو لىعاسا

 لصاو هنس هعلق یزوا هدتعاس چ وا هليا مابا قفاوم یخد رانا بولک

 دا الت هدنتل | نامرکقآ هزوا ترتسمو زب . یدلک یربخ كنراةدلوا

 ندنفرط تداعس هناتسا درا ۱۰4۸ نکرروط لاح هدوسآ هلبا انشا

 كنسهطآ هجزوو یدلک ماهرب ندنرلافآ كمظعا ریزو یاشاپ دم یر, وکو
 ۱ 1 یدرونوک ینسهمانحتف
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 یزوا :هعاق ۱۷۳

WEDE شک( NEDE NUDE DUSED NUDE HD DIE DDE DIE DIE BOLDED DUDE DDE DIE NIE DIE DIE NDE DE 

 یهاظشت آ رب ندنجما هعلق ناه . رابدالشاب هنماب او قرهییشاط هلاشاخوراخ
 راقورب وق « زسدانق « یدشود هرب بونا یرادانق كلراشوقهرف لج بولوا

 هلهجوو ینهعقو «. یدالاق یرارادم هفخحوا هیوالشاب هغمقلاق كىد مد

 رز یا ا هللا | ۰ مناطاس- هل وا یخ. ق ا لش

 هحاف هد « ! راناب یرلدانق لاش نا اما « رارتسا قاعوق یراشوق نشد

 . یدلبا تاربدت ناعآ ریدم یاشاب ناه طقف . داوا

 قرق « یلوب کین اشا نآ لوا .  یزوا ٌهبماق یار تم دادما . "

 قرب یالآ ندو بال دن نازک ر
 رکسع كس نوا ندنراتا قاحو و بولوا داما فرغ هله هددحاو نآ ۰

 هلبا ازرمم رظل <« یاغآ یاب يام ء یاقا یاب نوو غادم یل ەرد كشا "

 هب رتنوعم هل نرالوق تآ و یبلاغا توا یحاص قارباب قرق لصاطاو
 درهر و هارحرخ هسک نوا ید ی بودا لصحو عج

 هجا رومسارب هتسهفرآ توها راد هک یا رخ وا

 ناکود هدیکج هدیکج ندنرازوک بولیغاص راوغاص هرکسع هلجو یدریدیک
 نوا ود « هلوا ناعم نملادماابرو هللا » هنازغ هل پوبالغآ كلم هلراشاب

 اراک هل هل مان مرا هدنسوشراف نامرک قا نوا لوا یر غ ا

 هودرا بوریع هیشراق لاسا یف هیرایگ هسنارطو ورا ی

 . ایدن ود هنتل | یسهعلق نامرک قا یرک یولیدنک كرهردنوک دادما

 هنراوو شلاق ندهاس هنس هدنناه ناک ناه ب ی رہ د

 ناملاةفرط یرلتامهم لح كنب راقاش سوو هراب شرک نال | ندنکنج

 هقاشو هنوبراض « هاش كچوک بوریو ین راترجا هنیرابحاتص یکو هرجا
 دوراو تاکو هتسارک یلغورف كم نوا نی دام

 زوب هجن رار بود هلکوب هراس تامهمو حالس تالا یریغ هللوکو هايس
 هلک كيب ییا ہرایک بول آ یب رارامعم یاکو نامرک قآ هل و راسم راطنق
 یعرکی ندنراقاریاب یدنک ۰ بوریدلوذ ید یراد هلک كيب شب « یادغب
 هدب زک ددع كس ندناوق ینفلق نامرک یا وه راعف ناک یار



ED 9و رجب 

AAAIی.همانتحایس یلحابلوا  

N EDIE IE IEE ACجص  

 ا ندیلیرب وک هدعب ۰ هل وا ماند مازا لوس وا ینبدلوزوب شا یا

 هنوتل آ كيبزوب ینمل شوناینک بودیا عمط هلام : ریراو بوتکم رب هلیوش
 هنناف ثكمللا دابع كيب ىللا قرف و بولوا هارخ ىي رايد یلنامع . كدتاص
 ها لدالوا یرلتفاض كکیدم ندکلم هدنامزک قآ هلا نا ۰ داوا بس
 جات هنماعط ناطیش هرکص ندنماعط كلم بوراقج لب ندکنرو

 شون اه تودتنا دارا نونا جالا «یهاتشدا یمآ رم كبسلوا
 هحنلک هناخ رلرماوب . كد هنیرفس هونا هنبرزوا لارق یفوقارو

 هباشاپ ناخ یرلبونکم زبمآ نعطو یرلما هل بوشوتوط یراکتا
 زکفدلرا امام بوسد 5 ما صالا » هاخ ید اا < رک

 ا جرد وک رب > هسد « ۰ فالوا هرزوا ترصا بوروس هجون هبا نع

 یر ندرفس بویم هنولوت هدنرفس هاوان هلا لیروک ندنفوخ ناخ الا

 هدنرصع اشا دما هداز د لب رک ندر و كناخ . هلثسملار =. یداک هع رق

 . زدشدامراو هترفس هووناب ىلع بس

 كدليا جورخ ندددص هچراپز, هجنساوغ ( مالکنارحم مالکلا ) هجیت
 ربهعل و ممر یتسهعلق او ناز ندناخ نمدنفا اشا دحا كلم

 ریقح ینتماما هدزام حایصلا لع یستریا بوروک هعقاو رب هحیکر نکردبا

  راربخ هلا « مایلوا » : اش دمحا كلم هرکوص ندنتوالت تفرش سی « مدتا
 . یدالشا کمالوس یتساور هسد « مدر و ؟ هعقاور هحنکوت 3 ات و

 هلوا ريخ مایلوا .  اشاپ دخا كلم هلاص یاؤر بنار هلا عیادب نمو

 اش وو هرف هر لب هڪ هس وا یسهملو یزوا هکمدروک هدماژور هییکوب

 ور هنا هعلق اوهرب ندب رلراقنمو ندنرلقاآ كلردا ربا دف و داب رف بوت و

 یراوف هعاق هله بووق و غ و دایرفر ندنجما هعلق ناه .ریدقارب شاط

 و ینس«ج كرامدا ناقیج هبهرمذط نکراحاق ندهعلق دم تما قریجا

 بوتوط ندنراقأآ یراشوق زوب ه دج تما ضعب ندهملق ۰ رابدالشاب کم

 هرترب راشوقءرق هلمح . رایدرودلوا هللا هحنکشاو اذا ینحاقر و رلبدالعاب"

 بوحوا ۰ کاو فارطا قرهنوق هرزوا یم هلقر كنة ەلق بولوا عج



 ۱۷۱ اشایدجا كالم یارب ناشی اع ناخ یاباده

DIE HODE DIE EK DIE DIE DIE BIE DDE KEDE KEDE REDE DIE BIE RWI 

 هرک هچ هباشاپ كلم كردبا لصاح هدقعو هطبغرب هدننورد بودا عاټسا
 اهدو نیقاب یناخ راتات هدابز ندیلناغع هزس » بوردنوک رابوتکم ریما نعط

 اهدو هيد « هعوق ندلا ینکتآ كناخ بودبا تکرح هنالقاع « ردمزال هدایز

 نابم كره هلروط ناخ هدعب . یدرولوا لصاو یرلدغاک یک كنو هڪ

 عرف نالوا یساصا نطو هدنوک ید بوک ندندک قرا توو ندندیک

 رهش هجیک جوا نوک چ وا بوراو رفظمو روصنم « نیماغو نیلاس هنیراید -
 زق زو کیا ییدلبا دهعت ینکحهردنوک هناطلس اق امدقم . ردنا یماتود

 اشایو یراشوف روت وص « نوش وطو ناغود تفح نواو رامالغ زو یاو "

 اشا لام نارک هو رامالع ۰ زروتوک کک راراب ددع ىللا

 .. رلیدلیا افو هتسرادهع بوردنوک ۱

 ندهع هتساا هتل ود رد و كارت ینفوقار هحرا و هع رفناخ

 هن بوراو هادرا نعل ناه هدکدلبا دازآ تور و نولآ كس ر ناسقط

 هدنتلابا راوشمط بودبا عج رکسع كيب زو ییاو رولوا ریزو هبیفوقار
  ردیا تاو بم یتسحاوت هایرلهعلق . طاحاف ۰ شولوس . دانح « « هوو

 نيدو هلیرکسع یلاا ندو ددعكیدب قرق هحندبا سکع ههناتسا یخو

 اشاپ یریزو یتلابا داوشمط هلبا اشاپ ناعنک یجروک یلبقل یح خبش یریزو
 رهن هدنتل | یسهعلق دانچ بونلوا نییتهنیدزوا یفوقار هلیرکسع مومعلا ىلع
 رلردا كنج زاغآ بولوا لباقم هنر یرب لاثم ارد رکسع ییا هدنرانک

 هنی رهن شیروم تاغ عیح بولوا مزهنم مالا رکسع دابعلا بر ةمکحم
 شیروم ید اشاب نسح یعلیا فرصتم هنصنم راوشمط یتح « رولوا قرغ
 ودع رکسع هباءاکرابو هاکرخو همبخ « ممانغ لام ردقوا بولواقرغ هدنربن

 ليما ینماقتنا كنیرلکدکچ ندنلاناخ ریزو شوناینکو یحفوقار بولوامتغم
 تقو هدهسراردبا باتش هنسهرصاحم كنسهعلق (هلوک) هلا هحوو و رارولآ

 هب یرک او هراوشمط تلاباهلح بودا تدوع هنیراد لدرا هنب هلقلوا شنق

 زوب مازن رب هلیوب هدشيا مور «بیلناقع ۰ رونوق رایج هظفاحم ندتلابا یه
 هدازاشاب ح وصن یریزو نیدو هدنسارح هتنالص کم . یدنا یمن

XK 



SESE 

 هسرولو یالآردباقل وش ناغنلوب هرزوا یربس كلم ال یخس یخسلا .قدلاص

 ىللا  سکرج یللا ءنمدقا نالبتبآ ناطلس ابق هدقدراو هنعرق همزعالو

 ندنرازقو رادنسح هنیراهقدآ و یرلهفلشو یراهکود سوروایللا ۰ هغزابآ
 وادس ی نوا الو یلال هتمدخ کف نخ ناینج . نمرددنوک

 ندرلاغيچ رق تفج یللا و رلاغرو قامیغا و را هلوک تکبجروز ناقشاظ

 ین-همانتحم ناخدمهدنب هللأشنا ردررقمنهمردنوک راروقنوصو رانو وط

 a ع راتحم هنوک راد عا رفاو بودا ر ر هرزوا یافون ناسل

 - شدد قالوح نرتک ناباده بودیا ظح ندایادهو ندب وتکم نمدنفا اشاب

 هنیراعیاوت یریغو بوریو شور هسکربو تآ لآ ریو نوط رومسرب هیاغا
 ناباده ید اشاپ بودا سوب تسد بوریو نوتلآ رمشمرکیو تماخ ررپ
 انا شدد . یدردنوک هناخ ینسهماشحم كنغيدلوا لصاو هحنحوم یرتفد

 ۰ ینراریکراب تمینغ یریغو ییراتآ هبارآ هلحو یرلکفت هلج اشاپ هدکدتک
 هلح هرهلبا ناسحاو لذب هرمقح و هرلاغا هلح یرامالغ ددع زو ییا
 . یدللا نادنخو داش یتاوغا

 رام ددع یللا ییدرو كناخ امدقم لقاع یاشاب دما كلم هدعا

 « یلقالفا « هللا رانات ندهمنتسیا ندنلود رد لوا كنجرد نامه یرانادوق

 و عروق رام ها هک اود هزکد یزد ها تا
 یتا | كيب یرلابب كنس هج ناصقنو ربج بوليرو هیهسک زوب شب ًاضعبو
 یلک « نامرک قا هلمانغ لام لوا هتشيا « یدتیا هسک یتلآ ناسقط زوب
 ربمعت بوردنوک رلاغا هیلع دمتعم ررب هنیرلهعلق یزوا « راصح قناب « رد
 دما كل« . یدلیا تانسحو تاريخ هج لردبا ماتهاو دهج کما میمرتو

 بولوا عطقنم یرلتحم هلبا ناخ هدم ینیدنلوو فرصتم هنتلابا یزوا اشاب

 دا رانا كس یللا  قرق هسردنوک همانتح رب هنناخ مع رق ردم یاشاپ

 ۰ یدبا شابرضاح هدر ییدندبا

 دما كالم < « مظعا ریزو یا لیروک ندنفرط تلودرد ادیب تکی

 یراماعناو ناسحاو تفایض ردقو و ینکیدتا تفلا نسح كناخ هلبا اشاب

 1 ار



 ۱2۹ اشایدجا كلم یارب ناشیلاع ناخ یایاده

 زو « رامالغ باتفا چ یددع زوب . تبا قلوا صالخ هما نارک
 زا ینار لا نی راتااع ہراا یدف یاب تانا . یسهزک اب رد راح ددع

 یربیه هک یرل و روک سار یللا یراناویح سکرج بوحم اتتسمو

 لیصح ۰ تفرعم رپ « لاکو مع دورس . رنه بحاص شلو اعووشن هدعرق
 وقسم «مالغ هرابیللا شل ندعالق نالوا یصاع هنلارق هل ردرارا شمروک

 یراربلاد فوقسم ضان سأریللا نالا: ندنزاغاط ییهماقفک یهدشالو

 هبارآ شب یراقادص ۰ یرادحیلق ۰ یرلهالک هرز « هلیرات| راتات قامرغآ هل
 قامایغآ یللا : یرلکشوت رام روش لخ رح تمقفید شفلا ندعانغ ل :

 رانات ےس هلج « رریو ناشن ندفناه قرب یرب ره هکرکراب هغروب یللا « تآ
 ددع یللا زو موربم همرص شقنم یلیکنزوا راج ندشم رک هل لرو

 ناسک ر ناسک رب رف هلا یا را هناطاقر را ن یدا راتآ

 یفوقار « روم هناد هبارا چوا « كروک رومس هسنخت یللا ۰ ردهدکملکح

 ویا ساز هراس ی ار و ارت و 3 كلارق

 اب رهک هقسناد هارآ کیا « یرلهحیلاق هقسناد هارآ کیا « مشب مشی را هارآ

 هنوربمولف ددع شا  رابوط یهاش هعطق قالا ؛ یراحیسل و یرلفدنص

 شب ۰ شب یاملغ زو ۰ یزیق زو « ردالح یک نوتلآ یرب یه هکراپ وط
 نالآ تولوا ردرود رلت 1 نکح یراهارآ ۰ در رادار

 ر. رزکب هلف 2

 هليا مظع یالا هل وا هناشاب هلا اغا شدد قالوح یراترضح ناخ یناباده

 راوس هرزوا رایزات بسا ندنسافص اشاب بولاق ناربح کیش هکیدردنوک

 ملست هسرادهتبزخ كرهر دتا رور ندنکوا یرکسع ل یاباده بولوا

 كناباده راسو رارساو ینسهمان ناخ ییدربتک كلاغا شدد ۰ یدو دتا
 ید یناوج كنهمان : یدلوا افصرب اشاب هدکدربو هاشاب رادهنزخ ییزتفد

 ندهدانعم تاراعو تاحالطصا كنسهمان كناخ ¦ یدردزاب هرزواراتات ناسل

 زک اروش شددنآلا زمغل راج غلاتا «مربزو یا دالا 6 ودق

 ااده هحزمو دلو موود ندنلام سوروا ردف لونش هحنحوم تد هلا



 یس«مانتحایس یلحایلوا ۱3۸
NAE NAEسا هم  NAE RUDE NIE NADEاش هم نهج اش هم اش تم فن مشت فسا سم اف اف سا  BIY NEDE DDE NODE 

 سو یضرش تسد كناخ ید رقح . یدنود هنامرک قآ قرهشالعادو هلبا

 بوریو نوتلآ زو چ واو تعاس یهوحمرب ند وق نکرایا عادو كردا
 . یدلبا رلاعدربخ

 په راتفایضوب هک ابادو ماع هللا ۰ هلوا مولعم هلیوش هیافص ناوخا یدما
 هلا باده عج و تافورصم نالوا هدهحک چ وا نوک چ وا تولوا هلود

 قحلم هد یتاجنس يلوب کین هکیتاابا یزوا ء بولوا هسک یل |قرف زوب کیا
 هدرانوکو .. یدتک هنرلاءاده یناخ راتات یالوضحم هلح كصنمو « یدا
 دحا كلم قلخ می یدشملسک یمرب رفعجو یناط متاح اشاپ دمحا ثالم

 كلم اما .رایدید «. ردش,هلروک اخس ردقوب هدنس هفئاط هزابآ نوجا اشاب
 قیر و هرکی طی نا ٠ دک هژاآ هدکصا ادا دجا
 هزابآ هلتسانآ دوس هدنشاب اا یردام « یلم فعلوا هزابآ » یمااب « یسانآ
 ترد نوا هداروا بوردنوک هترشع هدنتالو هزابا هرزوا یدانعم یر
 بول هتلودرد هلغلوا یرف یسهلاخ یسهدلاو كرىقحوب هدفدلوا لب هنشاب

 ناخ دا ناطلس هدنرلکدرب و هده هدحا ناطاس کلم هل هدلاو مزب

 یماغارلزیق یلمو و « رد « . ردکلم نالغوا وش میاعلا » كرءروک کلم

 . دیش شیورد یلاع هاکرد نارکرزرس نعردب هدیزحهدلاو « هناا ینطصم كور

 كزمبارق هللا كلم هتشا . مدلک هدوحو رقحوب ندنا بودا ناسحا هاغا ىلظ
 : مهیمقیج ندددص ۰ ردو یلصا

 یربن هلروط بولبریا ناخ نداسشاپ دما كلم هدنامرک ی آ مالک هح

 ینساعوص كنارسا عیج هللا رفد هدنشاب تیک ندنرکسع رانات هلم هدنرانک

 یراهد زکو لزوک كلا هدنحا راکش ودع راتات كس ید ناسکس بولآ

 . یدلیرپو بولحس

 ل وک

 شاپ جا كلم یارب یناثیلاع ناخ یایاده
 یا شورغ كس رزوتوا : رمشمرکب یر رھ هک ی ربسا رام ددع یللا



 ۱۷ یتفایض هناخ كناشابكام هدنسارح نامرکق آ

 كلارق یفوقار هباثاپ یراترضح ناخ نکردیک هدا كداب قاطوا

 هدکدرب و قرهلوا هده یاح یوبا و ها نانلآ ندنرواط

 یرانوب بویوط مظعا ر زو هرکوص طقف « مدتبا لوبق مدلا « مدنفا س . اشاپ

 ناخ هدک دد OES ندرلنو ردا سدح هدهلق یدیو رتسلا ندنس

 وش » هنب رایلدا طالوب هاشو تاجن ندنرامالغ بود « ردورضوط كزوس »
 نوتلآ كس ناسکم هیاشاب هرزوا قارا هدانئا واو یدد « تک یراهلوک

 . یدلیا لوبق یرانوتل | هد «۱ مناخ  تجز یهز » ید اشاب بوریو
 راتفر اص بسارب اسا داملا تانفاص ندنلسن ساطق هناخ ید یبدنک

 مس تخر نیررو r ند صور قرغتسم هرزردنارز هکیدر و

 ۰ یدکح هنلا كیاخ یا هلزو وطو هرادع عصر هلاک ر بهذلاب الطمو

 ید هباغا رفسو هناطلس نیدلارون .هاقلاق .یدلوا راوس باکر الب یخد ناخ

 اک ریا رد ا قو رم ہو یلرک | هفیطق موربم رر

 + یلروصنمو توجس « هنکب نیربش « هرکسع یضاق . رایدلوا راوس هلقمنلق
 « یلزورون < لیود « یلناب وح ۰ لنالسرآ « ینصام < لراد ۰: لترا

 یساغا یاب هلبا اغا مالسا رادرتفد « هسرلکب یلقادص ناع ۰ لقادبش « یقاروا

 « هراشادلما . هراقلات| ندننایعا یلوق وقو هاغا یزاغ ناحبس هیاغا مالسا

 هنیرلاتا درو . هتیرلازربم قادراب  هنیرلاغا توا . هرابج هرق « هرالوا
 رلت | هدارفا رفن ر نوا زو یا ادعام ندرانوب لصاح ۽ هنرارا شيا راسو

 « یرلترضح اشاپ مدنفا مشادرق یا س هیاشاپ هجنروک یلاحوب ناخ . یداریو

 ناشیذ یاشاب هدکدید » زکیدتاقلراکمارک | ردتحزهو ردنافاا قوح هزوب

 نیم رْطامداخ و دهاح هتروعوا نام ند زس « مدنفا -- . باوج

 یرازس .زکبدلوانعم هنلود بودیالاثتما هما كهاشداب نالوا ناف رمشاا

 « زکسهلو هدتمدخ هنس موبلادعب بولوا رورغم کا هزدیجاو مد مل

 راوسهنتآ یروط ینوط یدومت یخد اا . یدلیا رلاجر زیمآ رذع هید

 هلروطر بودیک تعاسرب هلامش ندنامرکقآ ریارب یتاب تآ هلیا ناخ بولوا
 ناخ ید اشاپ بولاق هکمک ینوص ناخ هدنید هعلق مان ( قنا ) هدنرانک



 یس هباتخایس يلچابلوا ۱۹۹

 هرک چ وا ءمعزور هناخ رانات هقشاب ندرلنوب بوربشب یسابروج جر, ناغرق

 هيد « ردبللوا نح زوب رجوا طامم یه بوکچ رایدمت طاس هدر, زوتوا
 همخ كنناوغاو اشاب هنعاوتو ناخ مومعلا ىلع ۰.۰ یدلدا نامرفوما

 هلترشعو شيع هحنک چ وا نوک چ وا هليا رلهسفن تمعن روک ذم هدنرلهاکرخو
 نمدنفا اشاپ نکیا هلیوب هني . یدرولوا راصاخ تبحت بولیدیا راتباعر میظع

 زدنکلب ررب « باوئا هحو ررو نوط رومس ررب «مدلارون و یاقلاقو هناخ

 . یدربربو اباده رلت| نالیک یللوج شموک
 انروس روطفلا دعب ۰ یدلوا هکنوک یحنجوا -- . تفایض جات شیاتس

 .ناخ بودیک هنشاب یدیک یر هلروط یرکسع راتات هلح بولوکود سوکو

 هليا شاپ بولاق هدنناب شاپ هلبرالوق وبقو یرلاغآ نیقاب بیدنک یراترضح
 ماخ ربنع همامش شب و ءارجرخ نوتلا هسکرب هناخ اشاپ هدنساننا عادوناخ

 .كناخ ۰ یرلق غاب ناطلس ابق شقنم تفح زوب « یدورام دوع هقوا نواو

 ردان هچابل رومسرب رخاف سابل تاقرب رجنخرو ره نیرز هوم رب هنب هنلب
 تم ید یحد ندنمسف ردا واو قراش . یدلبا مرکت و مظعت بورو
 « نادعمش « نادهلول « نادروخ ندنشاط یناوا نوتلاو از یالاک هو شب

 « هناطلس یامااق هنو یدکح شکشیپ یرا-نح میس ددع نوا ۰ ینیس مس

 یسو رومس رر ۰ فظن باش تاق رم هاغا رفس . هناطلس سصدلارون

 رزردنارز هحوب ررب هسراروضح بوللوا ناسحا رلهرخاف تعلخ اسد لاق

 اخو هفیطق ندوب یهو فابراج ۰ یلەشوکر اج ۰ فاب رز ۰ بیش + ابید
 هم وکر ندرلراتسد هشرگ و یر راترز ارد كترس « یاراد « اراخ و

 دنیرامشا اا رقس رزو + ناطلن ندلاووت .ناطلس یاتلاق : یداربو

 هلرلهنیجوب هدهدرلرفس راس نمرالغوا » بوقوص كنلجرب هلبلا یدنک اشاپ
 « هنی رللوق وباق ۰ هنیرلکب یوب + هرلازریم عیج « رایدرویب « .كکود زوک

 تفج زو . طسوا تماخ تفج یللاو زودرز قلفاشوف ددع زوب هرایجارف .

 بالک هدعب بولیردیک راتعلخو رلناکج هقوج هکءرک شمت زو ۰ اندا تملخ
 بورک هنغوتلوق اشاب نامز ینجهقلاق ناخ انثلاو اعدلادمب « یداربو راروخو



 ۱2۰ یفاض هناخ كناشابكلم هدنسارح نامرکقآ

 . هاغا یزاغ رفس یربزو ناخ .هنرلاغا توا هرلقلا ۰ هسرلازریم توحنس

 لصاماو هباغا دمحا وبا هانا شرق « هباغآ شدهد . ها مالسا یساغا لا
 رزردنارز قلقاشوق ددع شمن زو ادعام ندکروک رومس ددع یدب نوا

 هحینسهبنیم یلهبتم هنیرلاغا نلوق وبقو یجمرق . یداریدیک راهرخاف تعلخ
 هرلازربم ها « یدلریو تآ ررب هرلاغآ روک ذمو هراناطلس بولیر دیک راتعاخ

 یللاو باک نوبوق زوب چ وا نوک لوا بولیریو شکربتو چسلق ۰ هالک هرز ۱
 نوک ماعط نخ كيب یتا هليا تمعن انوک شو ابروچ و هدرز ۰ والپ نافرق
 نامرک قا بونهذود هدرب شع ید طاس هلا تعا كس نللا . نوک"

 راب دریک هس و یر یر رانا بولب رس یو والب و باک هتسوا یراراح

 ردق هنس راقاىل اق فابروحو هدرز « وال, بود هلن وار یعاءط اک یدو

 هدع رقو ناتا قا الح تفایض وب . رایدروتوک هنیرلشوفق بور دلوط
 روتسد هلل لوف تآ هجو هن لزا یاو دو هفاضاادم ۱ ریناتساد
 هدسنل | نامرکقآ یرلترضح ناخ . رابدردنوک هش یار لر یولیو

 جک چوا نوک چ وا هناشلاع ناخ اشا هدقدلاق زکلاب هلرکسع كيب ناسکس
 درف اما هلبوا -- . ناخ هدکدد « ملاق هلون مناخ » بودیا اجر یتسالاق

 هر . یدبد « ردراب یرکسع راتاو هزس

 ۰! ؟ لك هسلوا هل زامن وج وف ندودروا لاثم ارد یک یکی یناعع ر

 تمیق یذو قازراو لام كنسودرا نانع لآ یرکسع مرف دنا بیاد
 نامر یاو ی رکعات رر با ناق ا هم نوک انوکو یبهرخاف ا

 وا یسکنزوا رام شوموکرب . زام ولوا ربیع هکرایدتیا تمینغ هلیوا ینقلخ
 ناخ . یدال دا هغابلوا خو دادند دف نوا لوک ر ورق
 لیکو اشاپ هجنولوا ققح یسالوا رفاسم هجیکو نوک چ وا كښراترضح

 کا را موب ره » بوریعاج هني روضح یناغا میهاربا قانش و جرح
 رشاللا < نو وف رو رش و ك٤ا كس رشللا هدد طاسو ماعط هدرا شم

 ناغزق روا « بورشیپ باک یتا تآ رمشیمرکی و یلوق تآ رتوا . ریغص
 روا . هدرز كس یلاسع « یللفنرق ناغزف رنوا « والب ناغزق رنوا . یخ

 ادت
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 نالیک حالسرپ هدیزک كيب چ وا هلج هلیسادختک رایجوقو یتسیدنفا ناوید
 یناخ ران آ بوردنوک هلابقتسا هلبا ناکسو هحشراص یاریاب شم ییرلاغا یتآ
 یناخ هلیعباوت قلدتم هیودنک هنبناج یسملق قیای یخد شاپ نکراریریتک

 . رایدشو وا بوشالغآ هلبرب یرب بولوا هدا ندنآ ناخ ناه هدقدالوشراق

 هدغاتوا نا بولک هتسراغاتوا یدتک قانا نار یاب تا بونالتآ هم
 هادختک ریزو یزاغ رفس بولق هدغانوا یهدلارونو یاقلاق كردبا تکم ۰

 یدنک شاپ بولاق هدنحما یرلاغا ۰ | كناشاب یرلاغا ما كناخ . یدنوق

 وا یدنک اشاب بوسلبا نیست هصاخ ناملغ كاپ ددع زو هناخ ندنرامالع

 ریغو یرلاغا لوق وقو یلنیریش « یلروصنم هلج بودیک هب یریغ كنغاط
 نامه اشاب . رایدلوا دبقم هلیرلرطاخ بنطق بوریدنوق ءرثاغا ید یرلازریم

 قط یروفعف زو کیا هدنمان روطفل اتحبوراو هننا ناخ هنب تعاس لوا

 « هشفنبدریخ « ربنعم « رکشهلک . هلله « یلباک « طاک « جلما « رلهریخ كس
 رالجر كس عاونا ددع شّعو لیقاقش رب ۰ لیفرطا ريج «قینز هري

 شوخ كسم نوک انرکو یرلبروج هقولصم نوک انوک ند. | بونلوا لوانت
 هوهف . یدناتس رللا هلبا راشریاو نكل رهوحم ماطلادءهب بوجما یرابآ

 هدعب بوليرو راروحو بالک هرکوص ندکدلبجا نابداب و یاحو بورش و
 تنم اشا یدلک هناخ روصح ااده هلح هح دیا ترا شا هرادهسزخ اشار

 نوک مع

 1 كسهدبا رازغ هل وب هشيم . نوسلوا یتوق كانغ « مدقم ريخ مناخ

 رکھا هاش دهاحمرب ارز . دلدلک هصاب همزو « كدلک امص < كدلک شوخ

 هلرهمد « ۰ كدل | ماقتنا ندننمشد نید بودا ادا یامرف كنناع هاشداب

 ۰ تآ نالبک جوا . یدقوص یهاش جوغروص تمیق یذ رب هنشاب كناخ

 روقنوص رب اب كناخ . یدبا یلرکا هوجو عصیم هباغأا ةياف یرب

 رب ۰ شکرت پاقراج یهاودج رب جیلق یلفالغ هوم و عصم ۰ یلربمد

 رومس رب « رحنخ عصر یهوحمرب « یعاشوق عیار دارم ناطلس یلرهاوج

 هناخ روضح یرلباوئا رزردنارز هجنراو هکلموکو هنوط تاقررب « كروک
 هک لروصم ۰ هنکب نرش « هاطلتس دلارو: هناطاتس یافلاق نون وق



 ۱1۳ قفایض هناخ كناشابكلم هدنسارح نامرک قآ

 « لوک شمع هناخ بوردک رانوط رومس ددع شم هب هنسه لک لصاطا

 شاب « بویلشاط نغابلاق هدنروضح ناخ بوکج اباده تآ هغرو شب
 یسیدنقا ناود نددنفا اشاب دما كلم هدلمو . یدتسا قللوق بوروا

 ناطلس ابق لشقنم هللا هبرشا كس هنوک هع بودک یدنفا ىلع هداز یانغ

 یزس زکیردب اشاب كلم هدنتل | نامرکقآ « كروس » بوزوتک مالاس هلی رقلغاء
 کما سهالا ء هلرک تباحا هتوعد » : ناخ < هتک « رارد رظتنم هوعد

 ندناخ رقح هدلحو نک روط بولوا قحهالتآ حاصاا ىلع ناخ « یدد

 هسک یدب هلمرلتآ هش هل یدن قرف هلمریسا ددع رکن یک بول نذا

 هقیلات چ وا ۰ یریکقت راج ددع یدب قرق « كروکر ومس یدب « لام دقن
 بولو هدناح یرامادخ اس هدمرداح هدنتل | نامرکقآ هلع اونا رب هلک هبارآ

 تسد بولوا دولا اکب ندمقتعت . مدراو هنیروضح كمدنفا اشاب كلم نامه

 . ریقح « هدکدید « نوسلوا یلتوق كانغ « مایلوا » . مدلوا بایفرش هلیسوب
 قالفا ندک دادما هرفاک ادا ارز « مدقا ردشلوا لکن كنس انغو

 ییفوقارو نار دل آ تربع نذن آ یخد هنمشد یاس بورف یرکسع نادعاو

 هژر کمک اباد کت ش و یا د
 بوراو هودروا نيعاغو نیلاس ادخ دم . مدتبا تحارتسا بوراو همهممخ

 اشاب دمحا كلم حانصلایع ینوک یستربا .كدشوروک با ناتسودو احا هل

 بودا صا ی راثوا حلسمو كاب هتناوعا یراشیاو ترننه حی نضدقا

 . یدید « زسهلوا رضاح هلاشتسا »

 تفادض ترعذ اخ كناشا تام مدن رک نام و قا

 ی-همکچ

 صاوج رکا مصصو شاوج ندنامرکقآ هناخ اشاب دمحا كلم الوا

 هدر و یسادختک هلا تآ نال ءاس زا یرحز نو یهرادغو تحر



 » یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۳
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 بوط هدندهعلق بورتک شک هبارآ یللاو یدرب و راتفابض هدءءلق

 . ردراو یسهناخهبح رفاو .یرلد وط ترفم زع لاب « شیدا ی رلقلنامداش

 یشوراو یغاشا . ردراصحرب هلوجوک هدناکش سم هرزوا هرترب یسماق ما

 لقاطبو ىلوص ردادام آراد یفارطاو بناح . ردمیظع ةة جافا ایارس
 . یرلذاکد ردق زود شب ۰ یرلاسبلک یلکاح ددسع یعرکب هلج . ردقدنخ
 یدومرآ , یسالا ۰ ییرا ۰ یوزوا هدن رل هاب یرلذاخ ندبشخددع ید

 هفوروص « یم هعلق ردن « یس هعاق شاب كيادش هل.سهعلف طورهش . راو

 ررب یرلر هرا بولوا شلوا عفاو هرزوا یرالوق یعاا جاص چ وا یس«ءلق

 هرې هلروط نکرد هبهلبق تمس بوقلاق یخد ندنتلا كنهملقوب . ردلزبم
 شاب رضاح هرجا نیسلا ةفرط بودنک تعاس یدب هلیرانک كرهلك تسار
 .قدصاب مدق هنک اخ نادغب نالوا ناما لس بوک هیشراق هلبا رابه ناروط
 هدنمکح یی نادم. لد هنسهعلق ( هقوروض ) كردک هقرش بناس ندارو

 شملنا ندشاط تولوا هدنرانک هلروطرهن یسهعلق . ردقلشوماوو قلرابوب
 زو هلبا راتفایض بودبا یرلقلنامداش پوط وبا هناخ نکل . ردکروجوکو

 یساحای رومس هستخت یللا « یلو افق هتخت قرق « رومس شعب , ایاده هبارآ

 ضرع هلبا اجر نوجا مزب ههاداپ » بولک شورغ «سیک یللاو رلکروک
 طقف « یدبا لکد یرکسع نادغو مزب ینیدربق, كاشاپ دمحم اكلم هکزسهدیا
 هقرشبناح ندنآ .رلیدقبج ندلام ردقوب ٌبویلواعفرو هدلوبق زبح یرلاجر
  كدلک هد ( هعلق ردس) كنلنامع هدنوکرب بودک هحرانک هلروط ره
 ید ناذا هدرلهرانم هدرصع تقو بولوا یس هغ كناوالا عبر ۱۰۹۸

 لبلق "یش هدهسدلوا راتفاضو راقانامداش هناخ ندهعلق . یدا هدقع وقوا

 (ناطزق ) بودی هقرش بناج هلیرانک هلروطرهن هنی ندنآ . یداریو ایاده
 اقا مالسا یساغا یا هدارو ۰ قذراو ه ( یسالشق ناخ ) ندنآ ۰ هنر ق
 «هصدلارون .هالاق ء هناخ تبودیا همظع تفاضر هللا نو وق كس جوا هناخ

 دما ونا  هباغا رادرتفد « هاغا یزاغ ناملس « هاغا رفس یریزو ناخ یسااب

 هبارک د محا هداز ناخ « هاغا دالو هاش هس راکب یلروصنمو نرش « هناغا



 ىس هلق هنئسا ۱۹۱

  BA RSE RAEیوکصک یو  EK NDE DIE DIE DIE NY)یک وب مس  SIEهک  KEDE RED BUDE)هک ورک هک

 نر ندرلغاط یهدشالو هل ان .رلړد ( هوددوو ۱۵و او اقا
 روبع ندنتل آ یسهعلق نجدالو قرهباغوا هعالقو رهش هراب نوا زوب چ وا
 هلوط هل یمهعاق بولوا عفاو اراز هدنرانک هيفا هعلقو .ردا

 هلون هدنرابد هل کرد نم دسر ولف هلکوک یرادو شماق « مج متر

 نامرک قآ و زکد هرق هسردبا تمسق هیناغع ینو هللا .ردقو راوتسا راصح
 نوشرآ رک .ردنوشرا قرف یدق كنراصح هلوط .رولوا نما یرافرط

 نوا « نوط هراب یللا زو ۰ یبهاخهبج « یسهیباط . ردراو یا هدردق

 روت وا مظعم دوحوم یسااعر كسب شم زون ۰ م هدامآ كيب

 یرلا لک « یرلوا یوروا هریدش هت ددع كس ىلا هدراصح نورد

 یراناخ راحت رصتخو دیفم چاقرب . ردنسنمو رومعم یدازابو یشراح ۰ راو

 :یدومرا ,ییرا ندن رلم ومم رادبا ردقوح یرلهحاب هدهسفوت یرلعا . راو

 . زدفوح تاف یس ووس : یسقار هفاروخ نازل . رددوا ا ی

 . راو یراهوبحو بوح اج اج
 بوک رلارح نادابآ نکردیک هیهلق بناج هدنوک یا بوقلاق نداروب

 : . كدلك هنسهعلق ( هنتسا )

 هة وژوزود یانمطح نولوا دک لارف 4 تم. یسهعلق ها

 ندهلق كردبا اقا بوک هاش یا هر ی
 یسهعلق . یدلک اباده کوب هبارآ یعرکب هناخو یدریدتبا ینانامداش پوط
 ةملقرب شاط انب یدادسش هرزوا ایق ناب یسهعاق جا بولوا هدنرانک رہن

 . راو یرتسانم یلک احچاقر «یراپوط یراهناخهبج هدراصح نورد .رداسز

 یفارطا . ردقنلپ تیچ متر هلوط رادام رو تین یشوزاو اکا

 ندیا نایرج بولوا رک شوراو پراص تباغ « ردقدنخ قیمعو لوبنوج
 هراص>نورد یترکسع رانات هلفلوا دحرس یاهتنا هملقو . ردطاحم هلبا رهن

 یدب ههلق بناج هن نداروب « یدیا ناباع یرلاسبلک یاکاج اما ۰ رلیداع وق
 .كدلک هنسهعلق (طورهش )بودک هلیارارب نادابآ جو ریاچ «یلنامرواتعاس

 رب ز بودبا یالآ هناخ هلرکسع كس نوا ا بولوا هدنک اخ یلارف



MDE DIE وی وب( DEDE TIE BIE REIS DIE IERIE REIS یصک یو حرص( 

 نوف .هجروف « هلو ې « قوصاج .هقچووا « قوب راپ
 تا قوواط ناغوص قاصمراص نووق تکی كو

 یم یاد . كیوهرح . هوتوا

 ۱ اکب زیتک جواب .كدروا
 ی رلکدلیا مش هک ان ردمزال همدا حایس هدهسیا بیع قمزاب ییرازوس هوا

 : هسد ( هبقوتل نکلو رمشللال مشلاتفرع ) « هدا زارتحا بول
 « قایوص یسوروقسا ۰ وقود ء هینفسا جوه « هنفساقژوم

 كيوکیدکهرب ناطش یزوموط !زوموط تیفج هرب
 ٤ ىج ولهوفدد

 نالغوا ناطش
 بوضغو جو یق ارز .ردمزال رذح تباغ ندنرامتس هنوکوب

 نودا ااغ ورا ناکمالاردق لغ هدنوک ید یاموا علق وب . ردموق

 روتسد هنناح قازفو ےک هل ناک هدادما هل یران ضح ناخ هدارون

 قاجو مزب و یرکسع مرق قجنآ یرایدنک « یدردنوک هنیراتبالو بوریو
 نامرکقآ هلجعلا ىلع بولاق هلبا رابات كس یعرکی زوب یی هلی رکسع یراتات
 ندنتلا یسهعلق ناموا بودیا تع نع هکمتک هنمدنفا اشاب دمحا كلم هدنل آ

 كرەديا روبع یراناقلاب ناتلکنح و یرانامروا میظع هدنوکرب هبهلیق بناح

 راد دلک هتسهعاق ( نحدل )

 رز لما یورو4 ره اج هدقدلوا نا هلق ولا ب ىن هملق نجدال

 قرهلاح نونغرا ۰ سوفان  لبط یشراق هناخ هلبا رکسع حاسم كس نوا مدآ
 یللا قرق ادتبا ندنجدال ٌةعلقو یدربدنا تکم هدنتلآ هعلق یناخ هللا یالآ
 قلنامداش هلبوابولبتآ هدتبون چ وا پوط هرابزو شبهدمم كنشفو كلفت كس

 باده تمقیذ هارآ زو هن اح نآ لوا . یدهدروسموک ناسا و نامز کی دلوا

 هدنک اخ یلارق هل نجدال اقر . یدلوا همظع تفاض هدهعلق رز بولک

 . ردهدنمکح یغازق هقاوژورود تولوا

 ِ راک یار وص ق هدارح زود ر س . نحدال هعلق لاکشا



IO 

 سور ناسل ۱۰۹

DDE NEDE NEDE REDE IDEN RYDE NEDE BEDE NEDE 

 ندعلار ناخ دمت هاشداب ولت داعس هدارو ۰ یدلک باده هلا راتفاض مظع هناخ

 هل راه رش طخ و هماننحم ود « نوسلوا لتوقو كراىم كانغ یفوقار » هناخ

99 DDE DDE DE brt 

 E هش رارا شبا دو يا نواو اغا رس یر رو  هصدلارونو ۰

 یعرکی . هسک یهرکی هبیئاب یجوبق نلک ندنرورس ناخ . یدلک راهرخاف
 نوکلوا هردنبان هليا مدا زو شو بوریو راتآ قام غا سار یعرکی ربسا
 ندراهعماقفارطا ی ن و چواهدنتل | یسهعلنام وا نیست بوناللوت

 . قالوا دیقم هنربس یمهعلق ناموا ید زب بولوارظتنم هنسهلک اناده یخ

 كسزوقط هلم هراصح نورد هرزوا یرلباوح كسرلرا شبا هرجا هعلقو

 یلوتروا هد و هردنش هلح بولوا راهناخ یناقوفو یناتح کو ریغص ددع

 ددع رو زکس ۰ یرتسانمو اسلک ددع شع ۰ ردرلهاخ لئنورفو اوص

 (شوماو) ید یکاحرا راو اه لاوم ددع جوا غ تب او
 :ودرخما ها رک شد

 بولوا هدنبهذم مور یک رلفوقسم ید قازق موقوب -- . سور ناسل

 هدننرت زابل راردبا تئارو لسحاو تاعر هدنع مایاو شتسرب هسلص

 : كاب 6 : یردح ۰۳ یر ۰۷۲ : یود ۰۱ : نو : روشلوا و رک

 ۱۰ : كسد ٩ : كود ۸ : مسود ۰۷ : مس ٩ : تنش ۵ ۵

 . هحقفسا « هنیفسا « هقولباب « كهوو ۰ كاس . یدوه . هدوو « بله

 موم زومود الا شتا روتوا لک وص كما

 < هلصام دم « یولسا « هشور « یدس یدوه . هجشزول « سار, هبله
 غاب . لب كيرا دومرآا روتوا لک قیشاق ریتک كما

 « ورود زو هدو .و یاهامو .هحودوه یدوق  شددوق

 مالسلامکیلع رب | حایص ؟ كدراو هیهرن ؟ كسردکهیمرت

 . هواه . ۰ وریدزج زودیچ « ورید زودیا (۰ ردیدآ هللا) . ویصاصا
 نالغواكحوک كلاح رده هلقلغاص راو ٠ قدالرایصاهمللا



 ییزوا رهن هلتمالس لرکسع كردبا سو یتسوناز كن راترضح ناخ
 رلربقت E لوا بودا ظح ناخ . مدریو ینس هدژم یراکدتا روع

 همصاط بودیک هدلوچ زسوص هب هلسق بناج ندنس هعلق هنسوباق قرهنلاج
 زوک نوا بوروطوا ناخ هدنرانک رانامرکد كر هک ندندیک یوص
 هحالوق هلغلوا زسقلربغآ یدیع رکسع « یدک رلاحافو هزات ندرلنامرکد
 تولوا هدنکاخ یلارق هل . قدراو هنسهقللب ( هةسود ) ندنآ بوک
 لو روا زاسو هیت ردق كلن هدا هقلب . ردکلام هرجع ددغ كم
 اادهو تفاض هناخ یامطح « راو یرلهحایو وشراج احاح « رلاسلک « هاخ

 یلارق هل . قدراو هنسهملق ( ولصارپ ) كردک هیهلبق بناج هني زب یدریو
 « ردكلام هغازق تسد لاکنح كم چ وا ۲ هشاژورود هدنک اخ

 نورد ۰ زا هل وط متد و تبح هقنلب E ره هدو

 احاح ء راو یرلهناخ یلوتروا زاس و هردنش ددع كم ییا هدراصح

 یر اصاط هلو . مدمهروک ییرازایو وشراح بولوا ناباع یرلاسلک

 ندارو . ریشیراق هیزوا هد رو یسهعاد لرهح بولک ندفرط یطابات

 . كدلك هنسهعلق ( ناموا ) هدقانوقرب كرەدك هبهلق هن
 داوس درا . رار د ( هسعاموا ) یرابضمب س . یمهعلق ناموا

 شب رادام اراد . ردردنبرپ هدنمکح یرقم كتتالو قازق بولوا ماقعم

 تىحاتح هلوطو متخر ینم هللا رلکرید نیلاق هله . روللوا رود هدتعاس

 بولوا نورا نوا یضع ۰ ردعارذ یعرکی یو كتسراود . ردهقلط

 یرلب وط هدرخ « یرلهماط كسر د ددع چ وا یعرکب هلح « ردراود هلوط

 وص هتخت هدنرانک وص یغوج بولوا یسوبق رب یعرکی هل . ردراو

 . . دومعم بولوا رلاوا ینبناح ۰ ردقلقاطب و قلزاص قرط لاش . ردب روق
 ا )تروا تنكح لارف ها الا ردم هلا ارق

 | بوقبچ یشراق هنیرکسع ناخ بولوا كلام هرکسع هدب زک كيب یدب هلج
 | ملیایرپ ندهلق « رایدربتک هنبرق هلق یزپ كرەب هد اروه « قرلاج رللبط

 || .یدنکب هد كلف هکرلبدناص هرفطرب هلیوا بولیدیا یراقلنامداش كنفتو پوط



0 5 : 5 
 سا یر اب

hn O 

 ۱۷ قالب وق هعلق لاکشا
DIED DIE DOE DDE HIE DOES 

 هدقانوق رب كرهدیک هبهلبق بناج هنب ندنآ .... ردقوب یراغابو زا یرلهجتاب
 ) هحسور قالبوق .ردیسانب كنامطح مان قالبوق . كدلك هنسهعلق ( قالبوق :

 کرس راقازق و تولوا هدننکح شفاف یراص هدو . ردکعد قارصق

 راو یرکسع ردق كس نوا . ردرار هلدغازق .

 ی هرزوا ایقنیایرب هدنرانک یزوا رهن -. قالبوق علق لاکشا -
 ردراو یرلپوطو هناخهبج . ردانعر هعلقرپ لوجوک هما ندشاط . لکشلا .

 هنش الو می رق قرط هلق یشراق هاب رانک یزوا رهن ۰ راو یراناکدو رد چاقرپ

 ر. ردوو هلس دازیمدآ رب هک ردناوخ یمارح تاپ قانوق نوا . راک
 بہن یراهیلقوت بوی هد کر یرب قانوف نواو با رانا ربقح کا

 ات هدلزنم نوا هنناح ههق كنیزوا رهن هدلم و هش . لدشعا تراغو

 هحنراو هنسهعلق یزوا قانوق زکسو هنسوشراق نامرکقآ و هنسهعلق ردن
 كرەدىك هب هلق باح هت بوةلاق ندیلقو . ردشالو شماق یراص هلح

 بولوا کا شماق یراص . لدلک هلزە (یدىع ناغود) دک یا

 ناخ یارک شمطخوط . راو هلق رب بارخ هرزوا اق نیلا رب عفته

 . ردرب قحهلوا رومعم اما « شعا بارخ ناخ روم ی هلق وب هدنرصع

 هداحوب یزب نمشد همفدرپ .ردیشاب تیک نکرک هلتمینغ ندنتبالو قارق اریز
 هنس هعلق نامرک نیهاش هنناح مر یر زف راربسا هله هک وب لاح « یدصاب "

 هدوشراقو رفاک < كد هننناح یرب بوریدلس هلزع رامدآ تلاص هلفلوا شم

 هج هسپاب هماقرب یناخ مرقابو یلناغع اب هداروب هکشاک .... یدیا یدلاق هقاب

 هسرز وا ص ضاس هشوکر اج هداروب مرا ىح « یدرولوا تر هرانات

 . شما «هلقرب نیتم یساروب هدعدق نامز . مدلوب هحولرب شلزاب ( انحتف)
 نامرک نیهاش یرلهمارآ وطنخو هقيلاط كم چ وا یرکنسع هلم هداروب

 هعرق هليا نعراریسا ید زرامدآ مزب . دریک هلراطوبو رللابص « یرایک
 حابضلایلع بودی هلبا راغلا هجیک لوا نوک لوا . قدلاق تلاص راز بودک

 « كدلک شوخ » مدلوا قالم هرات رضح ناخ هدنتلا یسهعلق ( هنسوناق) هن

 بوشاط ندمشاب متالاق همطرپیس هدکدید « مایلوا مشادلوب « مشادرق ازق



 یهمانتحایس یلجایلوا ۱۰۹

 ناتم دسر شلوا هتسارپ هبا راپ وطو هناخهج هلفلوا هریزج « هتسارآ

 ناتساوج ردک هنتالو معرق كرانات فرط هلق كنهملق . ردنيصح ردنبو
 شماق یراص رومعم هجحنرانک یزوا رهن هدفرط لوا هش اما « ردناما ی
 تاق چ وا یرهش هنسوباقوب اما . ردنش_ هنبراید ےرق هکردراو یرلهعلق
 احشاح ۰ یراوا یلوتروا زاسو هتح و هربدنش ددع كس نوا هدنسارا قلقاطب

 یر هشلود ۰ راو یرلا.سلک « یرابشراح رصتخحو دیفم هلوب « هلوب
 باده بودا راتفاض هناخ یب هعلق هدنرانک یرانمرکد وص یهدنرزوا

 یصاع هشلارق هل بودا سبد نسحرب ناشلاع ناخ هدلحو ۰ یدرو
 تراغوبهن ندنعالق فوقسمو . یرلربساو مانغ لام نانل | ندعالق نالوا

 هل یراعاتم « یرللام نلک اادهلا قیرط لء ندرلهعلق ۰ قازراو لاوما

 یمشروک هلبا اشاب دحا كلم هدنامرک قآ یراودنک بوردنوک هتیالو مرق

 ندنرلکب لروصنمو نیربش ییراعاتمهبارآ كسچوا كرکسعهل بودبا یار
 چوا هدنسهملق هنسوباقوب ناخ بودیا ماست هرلکب هدب زک ددع كيب نوا

 یهدعرق هلا انآ یعراربسا یخدریقح ندنراقدلوا كج هدا تکم نوک ترد
 هلو مدلآ نذا ندناخ نوجماكمردنوک همغلاتآ یدنفا هاشرضخو هعراطوا
 و تا رک ء ربسا شب بودا سو یه رش تسد كناخ هلمرلشاد شوف

 یتوتلآ سورکنا زو چوا « تآ هغروب ومسرب « كنفت شب « تفلخ رومس
 . قدلورغوط هننالو شماق یراص بوشالعادو هلبا ناخ هللا هار ج رخ

 رپ توغ کل راز لرمح 4علق هارب وروي هحک لوا نوک لوا

 هنرابد ( هقسودوناز ) ین هنتبالو شماق یراص یناشآ هلیرانک یزوا

 هتسدهلق ( ولیرف ) زن بولاق هدر قلقاوقرب هدهلق یسهعلق لرپح . درک

 شاط پراصرب هجنرانک یزوا رهن . رارید ید ( ولیروک ) راسور . كدلک
 را ویا کس د با لود هک یتوراو اا - ردهملق
 لد عبات هعرق هن « هوقسم هن ۰ ههل هن بولوا ینامطح شماق یراص

 رصتخ چافرب . ردرامدآ نیا تلالض شملتتروق ندشزاق « ندسا یالآ رب

 ۱ . رارید ( رپهنید ) هنر یزوا یموق قازقوب . ردراو یرلوشراجو رد



 ۱۰۰ یربن همصاط كنسهعلق لرببح

REDEجوک یک  NEE RYDE IDE REN 

 كش قازق كس ید . ردها اقووورود نولوا هدتسکعت لارف 4 الا
 هنعلفو ۰ ردرارکسع رورنه < روا فای یر یه راو یرکسع زادنا

 راصح پراص تیاف یسهعلق | بولوا عقاو هدنسارآ وص یا نبتم
 ردو كس یتا هدراصح نورود . ردراو یسهعلق چ ل قا ردراوتسا

 . ردراو اسلک هدددع چ وا بولوا رلهناخ زسهحایو غاب . یلوتروا هح

 ؛ ربءدغاشآ یرازایو یعراح
 . ردهقنلپ تبچ هلوط متر یفارطا هلج كنوب س ۰ یشوراو هرشط

 جف لوموج یفرطرب . ردلکد وب ردق لوا هکردیوص همصاط رهن ینایرب
 هرازاب « یشراح . هناخ ردق كم کیا هدشوراوو . ردقلقاطب بولوا یتیم

 . ردراو اسلک چاقرب

 عالق هج بودیا ج ورخ ندنراغاط همصاط .  یره همصاط

 .رولوا بصنم هبیزوا رهن هدنبرق یسهعلق هس ر ېچ قرهباغوا هرلهقناپو
 . ردبا نایرح ندقلقاطب نامز قوج اریز . لکد ذبذل ردق لوا یوص

 رانامروا هدقانوقرب هبهلق بناح هس بوقلاق ید ندنتل | هعلقو هرکوص
 هقنوژورود بولوا هدنمکح یلارق هل الاح .كدلک هنسهعلق ( نتواژ) بوک

 « ردناسلوح یفرط غاص .راو یرکسع قازق كم چ وا هردگاح یامطخ
 دنتلآ هعلق قرط كوا اما . ردن نم هلراهرق رومعم هسدا قرط لوص
 یغنابا كغلقا-طب وب . ردهقنلپ یوق ندجافا متر هلوط هدنرانک قلقاطب

 «یلیخرب ۰ یرلاسلک كچوک « یرلوا یلوتروا هتح . ریشیراق هنیرهم همصاط
 بوط ند هعلق بوروتک اباده هلاخ یامطح ۰ ردراو یرازاب و یشراح

 قرهللاح راتلنحر روس بوم هومقلاتحم ناه هدز ۰ یدلوا یراقلنامداش

 هنسوب اق ( بور دل [ هددحاو نآ یر قانوفرب هلا ناتسلوح لابم هفرشباح

 . كدلک هنسهعلق ( نالود

 یسلاها هلغلوا هدنرانک یره هنلود س . یسهعلق نلود هنسوناق

 تک دا ج وا RE یکی قاعتبو رنک زاید هد ( هنباود )

 هلا راوتسا قدخ تاق چ وا بولوا راصح هقط چ وا هدنشا قلقاطب



 یمهمانتحایس یلجایلوا ٤
DIE DIE REDE BSE DBEلک ( 

 ا. راربد ( طاوومول ) نوجما كن آ ۰ ردقوب یسهملق اما ردیوک یلناکد

 . كدلکهنسهعلق ( لرهچ ) بود هلبرانک یزوا هبهلبق بناجو هقرش بناج هني
 ا هفوزورو: اک اع یالو ه الا -- ۰ یمهملق لرپح

 یبهعلق ما هکردنتتم علق تاق چ وا كلام هرکسع یلکفت كم قرق هدنمکح

 ثنره یزواو . ردراو قدنخ پراص تاق چ واو . ردهرزوا اف نجلا
 دارو هت رار یر رم کیا بولوا هدنغاص كره همصاطو هدلوص

 .ردراو رلرسج جافا هدنراسی و نیع بولواعقاو هدهطآ رب مساوهلق .ربشیراق

 «یسهناخهبجو یراواقازق طاطلوص ییهجابو غاب یلوتروا هتخت هلج هدهعاقج ۱
 . ردراو یرتسانم یلەلق سوقا لاثم هلف . یرلب وط فلکم

 .لوتروا هتح هریدنش ددع كس نوا ههه س. یشوراو هرمشط یاثا

 . یدبا ناباس یفلکاح اسلک ددع یدب یعرکی . ردراوا یناقوفو یناتخت

 ,یعوج ثسرلناکد . لکد مولعم یددع اما « ردررقم قانصاره هدنسوشراح

 بولوا باسح یرلهاب . ردیراناکد یجهناخبم . دم . ووپ « یجیقار
 اما . ردقوح تباغ یاغوصو هصارب « یسهن . یمالا « یدرومرآ « یيرا

 نالوا هدنفارطا كنهعلقوب . زاملوب هدرلاروب ربنا « ران « جوروطو نوبل
 ییراقاا زومود «یرازراحاب « یرلکلف خ رج « یتطیش تالآ و كنج تالآ

 رهن ندنجا قدنخ شوراو . رولوا ناربح هسروک ناسنا یراخرح وصو

 ادیپ راخرچ «رلبانمو هبرح نوک انوک هدنجا وص بوشالوط همصاط
 یارک دمت . رولاق ناربح هسروک یاهیضت و ید سیلترپ سلبا کما
 هدزمکیدد « هدیا بصن ه لتا ینحتف هلا هجو ناسا هللا » هلبا هناخ

 هسرک هللا یلنایع هعلقو « یلح الوا » بوبا ظح نداعدو یرلتراق رانات

 هدنسهملق لرهجوب ۰ رایدید « كجهید مدآ همک مک بوبالاق تبغر هراتات
 تمدخ یادا» بولآ یتسایاده كننامطح هشوژورود یراترضح ناخ
 ندنسهعلق لرمحو ۰ یدر و نواب غیلب غسل هنلارف هل هسد 6 یدسا

 ندنرسج جافا كنیوص همصاط كرد تعاس یا هیهلق بناج هلرکسع هلج
  ردتیک ما ( ویآ)ندرانات سناب كليا . لدلک هتسهملق ( هقودمدو) بوک



 ۱۰۷۲ تاعلص موقیمی قازف فاصوا

 رانیمروک یعوقوب « انفاع میل - ۰ تاعلص موق ین قاع قازق فاصوا
 یگدا مک یناج یودع كسانجا راسو كد تما ۽ ینهم كنم ناد

 هل رلاعد هذاعتسا بوصاب مدق هسراتسالو هدنفص كنم رح ۱۰۹۸ ه رل نم هٍأس

 قازا  یقحو هرکر ارز نیا ودا نما ندنرش دارا اد

 .مشهروک ییرللادجو كنج بوکح ینسالب كراسوحنموب هدنسانغ یسهملق
 بودیک تعاس زوقط ههلسق بناح هن بوقلاق ندنس هعلق یزاق راح
 تارق هقوژورودو هدنکاخ ییارق هل , ؛دلک هنسهعلق ( قحنرک)

 هرکسع ك چ وا هل . ردایز ةعلقرب ءلوحوک انب شاط هدنر . ردهدنمکح

 نذنآ - دلدهمرک هجا بوروک یرتسانمرب وا وهات نورد ردا

 (وناق) كرهک ینارق نادابآ هجنرانک یزوا رهن بودک ههلق قانوقرب
 كس شب الج هدرانصع نوزد کز داغ ةملقر ان یدادش ا هیمملق
 هقن وژورود یکاح .ردراو راهحاب « رازایو یشراح . اسدلک یلکاح شب « هناخ
 .ددکلام هنسیلکفت قازق كس چ وا هل بولوا عبات هنلارق هل اما ؛ردننامطح

 كليا « كدلك هتسهملق ( یزکرچ ) بودک هدلوچ قانوقرب هبهلق بناج ندنآ
 (نامرک زکرج ) هندآ بولوا دنمرب مان زکرج همنا رارف ندرانات یسیناب

 < ردهقنل متحد هلوط هرزوا هباسپ ةتشپرب هدنرانک یرهن یزوا ؛ رلربد

 « یرلوا یلوتروا هتخت ردق كب هدراصح نورد . ردلکد انب شاط یدادش
 بولوا فلکم یبهناخهبج « یراب وط یراناکد « یرتسانم یلکاح ددع چ وا

 نور هوم نمرات كسوفو تاج الا اما نا و
 . یداع ولوا لوبق هدیسااده بوبالوا یزوب هغمشولوب هلبا ناخ هلغلوا ندی

 بہن یفارطا زکد ءرق هليا رایگ رار, بولوا كلام هرکسع كيب چ وا هعلقوب
 بودک هشرانک یزوا هب هلق بن اج هنن ندنآ .ردب رارفاک نامرکود ندا ترافو

 نامطح هقنوژورود هدنک اخ هل . قدراو هنسهرق ( طاوومول ) هدقانوقرب
 اتروص هکوددشردرب دننام ریش هدنساتروا ات كالو قاع قازق مدنمکح

 الا < یهحاب نه ران ا ۱ ردزآ یعدآ اما . ردد وس ندنسهعلق هس رج

 ددع زو ش « یلاسلک ددع یاب < یرادواحو فالو ۰ یلکیراو دومرآ



 یمهمانتحایس یلحایلوا ۱۰۲

DIE DDE DIE NEYE MONSON 

 قرش بناج هاک بوشود وربک هرکوب هليا ناخ هنب كردیا اشاع ینهملقوب
 " هاک « ناباخ ناتسنامروا هاک بوچوک بونوق قانوق شب هبهلبق بناج هاکو

 لدتا تراغو بهم یرلرب نایملوا داقنمو عیطم هرجا نایاب ی نوماه :

 و رخ « لوا . كلدلک هنسهعلق ( نابول نامرک ) بودنک هنهلق تمس الوا
 هک ردهدنلکش کلر زو دخ رن هح هغ شا تولوا هدنمکح یلارق هل یخد هعلق

 ندهعلقوب . ردکلام هغازق ااعر كس شو تم هد زک كم ید نوا

 راتفاض هدنتن | هعلق بوقح هلاقتسا هلا یال آ یک اح ود « زکیدلک افص » هناخ

 « یدلدبا راقلنامداش قرهلبتا راب وط هراب كس ند هعلقو یدناوا لوانت

 ندنرل هملق كرانآ یرلترضح ناخ بولک ناوارف یااده یخد ندسنگاح

 . یغاشا شاب ینونغراو سوقان ۰ یمانروز ۰ یلوواط كمارسا هل یرلقدل آ
 . یدلوا تکم نوک ییا هدد هعلق قرهحا یرلقاراب یلحاخ

 هدننماد كراغاط یهدنناح لاش كنسارح نول - . نول هلق لاکشا

 "ید یعرج . ردانعر هعلقرب شملماب ندهلغوط لکشااسدسم هدنرانک هو
 ددع ید هرجا راصح . یرلب وط فلکم < یسهناخهبج . ردعدآ كس ید

 یراقدنخ « نیتم یرلهلقو هساط یتا یسوق چ وا «ردراو یرلاسل: یلکاح
 كس هلح . ردرلوا یاقوفو یاتحش لور وا هتحش كم ترد یحا هعلف « نرد

 ناولاره نکل « رونولوا تخورف هشقا مق یذ عیخ هکردراناکد نی نم ددع
 هل یهعلق ندوقو هلفلوا ینوک رازاب . ردتمیقیذ تباغ ميشيربا موربم

 هقلروخ حدقره اب وک هکرایدت [ راپ وط ردق لوا بودبا نب نم رلقارباب
 . یدرات| پوطرب هکدلحا

 هدقانوق کیا كرهنود هلاش بناح بوقااق یخد ندنتل آ هعلق وب هلا ناخ
 لوح وکرب هدنرانک یزوا رهنو هدنمکح یلارق هل . هلدلک هنسهعاق ( هلوتو )
 هک ردن امطح اب . راو اسلک یا « هناخ زو شب هدنجما . رد هةل چاغآ

 هلردک هب هلق بناح هن ندارو . ردزآ یرازابو وشراح ذ ردکلام هل وف كس

 هل نکل ء رد هعلقرب شاط هدنک اغ یلارق هل . دلک هنس هعلق ( یزاق راج )

 ِ ردهدنمکح هقنوژرود یسهعلق اما ردعبات هکتترب یریزو یلارق



 e ولر وک علق

 هسل وا لارقر کرد هاب وا فوقسم نوناف یتح . ردانعر هعلقر نسل اتخاو

 هدرېشوب یخد رللارقو راردبانفد هد ( ولروک - فهک ) وب ییدسج اقلطم
 «ردهدنرب ینیرش سدق كرافوقسمو هل ےدق هعلق وب ارز .زاردبا دوعق هتحت

 تارذنو ااده هتیاهر بودا راستعا هولروکو یخد هدناتسکترف عیج

 یلاهالاناب اما رارید (وهک) هرزوا فوقسم ناسل ههو ر

 هدیدآ رب . راریرپ و هدیرامسا لاسو (هسطوهک) .(هسجو وهک)

 هدومزآ راکو ردم نکاس هرجا مظعم رهشوب کم . رد ( هچولروک)
 بولآ ربخ ینکجهدیا تراغو بهن یهسلق و كناشبلاع ناخ یرارا شيا

 بوروس زوب هنیدنمس یاکاخ كناخ هابراباده یسلج هدرحس تو
 مر هش رارزوا . ردلبا صالخ ی رارهش قرهلوا داقنم و حطم

 بوو یحاغا دق هللا راتات كس نوا كب رب ندنرلکب نرشو ندنرکبسع
 راتفایض مظع یر زو فوقسم هناخ . رایدتبا تفا نسح هلبا رهش "یلاها

 یبلک كاخ امدقم اما . یدلوا یاب مالسا یودرا هلیساباده بودیا

 ی راتمیفیذ كنب رللافاو باولا عیج بوشود هفوخ دلب لها ندنربخ
 نصح هدنآ یو وه هراز یدال وک یو نر

 كس هڪ ندراراغ لوا هاوخا هاوخ بول | رخ راکشودع راتات « یدرلشعا

 السا ءرانالوا یسا ها قا یک وک باوراقح ئان لام و ریسا
 « قحتسلام ماع ندنراقدناباد هاراغم هدبوقارب یهعلن » بوبمقح تبحاص

 . شدلوا كلام هنوراق لام ردو یعو» راتاتو رابدید

 ‹ یسراف یراناسل بولوا مدت موق زانو - . فوقسم مو نایت

 طارترا هتناسل فوقسم بولوا نامزا ندنراناسل لوغو « لوغم « قاتق

 قلهاشداب زکسنوا ردق ههحنراو هتاملظ رحمو هاند قلکارق ات اما ,یدرو

 اما  یدلیا بہشت بج ناسل هنوک ییا نوا ندناسلو بولوا كلام هرب

 . روئلوا طفلت لب فرح زوقط یمرکی هلهجو نبع هدیسمیج هکردبیج
 یرلهغاط هجاخ « یرادبع «یرازیهرپ بولوا یهذم كنموق مور یرلیهدم
 . قوب قرفرب چیه ۰ ردیک ینیآ مور ًانیع



 یهمانتحایس یلحابلوا ۱ ۵ ۰

3R92۲  DIE کوک کشک یک او بک نوه 

 هبارآ زوب کیا و اباد هبارآ نوا بودیا راقلنامداش میظع هناخ . ردکلام
 هلردکج انعو جنر یلارق فوقسم هرک ییا یهسلق وب اما ۰ رایدریو هرخذ

 لکش هدنتیاهن ارګ رب . یدلاق کاح یلارق هل هنب هدهسیا یدلک بودیا البتسا

 ددع شعب «ییهناخهبج « یلقدنخ «شملیپاب ندهلغوط ۰ هج الوط ندعب م
 هعلق رب مکحتسمو نیتم یراورابو جرب « یلوتروا هتحت یراوا هلم ۰ یل هلق
 رادام اراد .ردشملغس قارپ وط یک رلغاط یزوب چيا كنيراوید . ردقبتع
 كللوک یرط قرشم هکردوق كور ید هله .اددعدا كس ید یعرح

 هل . یدبا نابات یفلکاح رتسانم چ وا هدراصح نورد . ردرب قلقاطاب و

 ناه یرلهجوق بودا ارشو مس راتروع و رازف هدنراناکد ددع زوب یدب

 هرروز دور اغ ردو نا یک کنار تذاع هراتعیا شنا

 . ردقوح یدومرآ « یسالا . یی را هدنرلهحاب اما . ردقو یغاب ندنیدلوا

 ووع یرهش هراب رب نوا هدنوکوا ندشناح زیدلس بوقلاق ندنلآ هعلقو

 ندشدلوا هدننایساکلایلارق فوقسم رارایدو ارز .قدرانوق هرلارحخبودا

 رهش هراب رب نوا نوجا كنآ . یدیا یروسح قعوق هرلارح راز نم

 . كدمهدنا اشاع هدبورک هنحا هدلاح زمکیدروک

 بوصاب مدق کلم لار ف رەسم هدم رګ یسهئس ۷۱۰۸

 : رک دتسا تداغ

 بودا نامرف هسرکسع اوقارقو هل هلم « هراتات هل ناشبااع ناخ الوا

 لوا نوک لوا راکس ۰ تلاص . یدسا قروس ین راهمروط ا حالسرپ

 هچآ بورءویج مظع لوباج هدتعاس یا یعرکی یرب قلقانوق ترد هک

 هنعدق ٌهماق ( وروک) هدیفاش تقو بولاق هرایجوروس هب یرک رلتآ
 . قدراو

 بولوا هدللا هلرافوقسم قر هرخا ىلا هلواند ر . یبهعلق ولروک



 ۱ ۶ ٩ قودوروهراج ٌهملق

 یوزوا هلعلوا تیالو قووص . ردقوح تباغ یی را * یدومرآ ۰ یبالا

 . زاعلو الصا نو ز « ران « موروط « نوعل هدرلارو . ردلکد ودع

 یگد قااش « یسهفوح هل نوک او هدب ناعاک سو هقوح ردق كس ید

 ندیدرم هدرهش وب اریز « ردیدوم هلج یرایحشبا کرین هلشيا یسهقوچ

 تاورخ « هناکسنج اما « ردقوج ید یمرا . ردقو موقر, تامر, قوچ
 هفلتخم للم و كنرف ۰ رام ۰ مج . زال هدنراناکرزاب نکل . ردقوب یراموق
 هدرهشو نوحکیدتا حنف بوزو یروباط یفوقار یناخ راتات . رددوجوم

 92 و

 نادم یرلعاتم نک ںھ هللا رلقلنامداش بولوا اعانود هحیک چ وا نوک چ وا

 . یدلوا نب نم راوسورع رهش ںایدراقیچ هتبحم
 یرامیظع شوراو ددع یدب هدتعاس زوقط بوقلاق هلبا ناخ ندرمشوب

 یجنزکس نکردیک هقرش تمس رخآ همش بناج هاکو هبرغ بناج هاک بوک
 مالا. ردهدنمکح لازق هقلاشراو . قدا غوا هنضرهش ( قودر وط)

 ینلانو لام بودا الیتسا قازق شادرق ینهملقوب هدنرصع ناخ یارک
 ۰. یدشعا راشاب قارحا هدیشوراو و دع راتاب كرديا تراغ و بم

 هدسح لکش اس یدادشو كوحوک یسهعلق . ردلکد . ناتسرامع ردقوا الاخ

 نکل قو یرلغاب . ردع دآ کس رک یعرح رادام اولاد بولوا هال وط

 یثک | یوزوا طقف . ردناوارف یدومرا . یسالا « ییرا . ردقوح یسهحاب

 هدن ران اکد جندسا هرجا راهشبش یرابفارهقلروخ ولرد یللا « قرف اما . رولوا

 هقلاشراو یخد هدنو . ردحود# یداصفو جارج « ابطا كرمشو . ردیاسح

 یرلترضح ناخ هلبراقلنامداش پوط ندهعلق بودیا رانفایض مظع هناخ یلارق

 زوقط كرد یك هرجا رلارح مساو هفرط زیدلس بوقلاق ندستل | رهش و
 نم کی دیدی لات نیقیلالع طقف بودیا روبع یررهش هراب ین | هدتعاس

 هتسهعلف ( قودوروهراح ) هدنناح زیداس و . یدامهنلوا ور یرافاصوا
POE 

 اوقارق اما « ردهدنمکح یلارق هل الاح د . یس هعلق قودوروهراجم

 ا زادنا كنه كس ید 4 رد ندهسک کا بولوا ا یالو



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱:۸

 هنیرصم كناتسب ىع بواوا مظعم داوسرب هدناتسهلالو راز نم یارح
 ۰ بص شدا اس هرزوا یلاع هتشپ رب هدنناح كرهش یمهعلف ۰ رددننام

 زوب شب قجنآ هدا بولوا كوچوک نکل . ردیدادش راصحرب راوتسا
 « یسهناخهبج . ردراو یرلاسلک یلکاح ۰ یراهلق یلوتروا هتخحت هلم « یسهناخ

 . ردقوچ تاغ یمصخ كرهشوب اریز . رد مظع تیاغو ترفم یراپ وط
 كعدبا تحن بودیا حتف یهءلقوب بودبا عمط هررشوب لارق یحفوقار یتح
 صالخ هليا جوک اج یسودنک بولیریق یرکسع هلج هدکنجوب نوجا
 دادام ارتاد كنبرهعلق ج١ نکل راو یرلهلق هیباط ددع شب قرق . یدتبا
 . ردلکد مولعم یکیدیا مدآ چاق

 رادام اراد بولوا عقاو هدارح رب عساو مظعم رهشوب - ۰ یشوراو

 كیدب زوتوا لماک یعرح رادام اراد « هلوط تاق نلا للقدنخ یفارطا

 یا یمرکی لج . ردهدنمرج یسهملق ( هک اطنا) كناتسبرع . ردعدآ هرک
 یللاغزام هدنرلکسرید «كسربد ددعشٌع هدنراراوید هل . ردب راوناق هبردت

 بویمهدیا اشا شوخ رب ندنسهلولو یرکسع یربشو ۰ راو یرهیاط
 هتم یلافوفو یلات كس ترد ناف هل : مدتا ا ندراصن وقرب

 هدیرلهناخ ارقف هدرخ زهاب  زمسغاب اما ... ردرلامترنع یارمم یلوتروا

 رازف لاثم باتفآ هڪ ہدنر سه هک ردن کد كن یدب هله یرازاب . ردراو

 : لرعاش رلردبا ارشو عیب بوراقبچ هرازاپ ییرانسح عاتم

 مهجاوخ « رسارس مدتیا ریس یندح یوشراچ
 . ردب رازاپ افو به « ردقو یاد افج رب

 زوب رچوآ هرشکیاهدنربره هکردراو یرتسانم یلکاچ ددعقرق .یک ییدید
 ام دع قرف هل ۰ ردراو یال قوا ددع زو دراو لاغر
 ا, نا: زدراو یراماخ لانوص ددع یاد ردزاو یرلناخ لمکمو

 یسوهآ نتخ .یلارغ < یلارم « یاتفآ هح یرلناتسف رنرح ناولا ندنتفاطل

 . ردیک یلقع كنهروک هکراو یرازق یلزوک
 نکا « هقولبب» . کهروح هلنارف « کا ضا : ندنناحودم



 ۱:۷ یاکشا كنسهعلق وول,ا

 یسهملق وولیا یناخ هلبا رفورک یالآ قرهلاج ین راویکنادو نونغراو سوقان
 .کیدنا بسم تفایضرب هدنجما قاطوا فرط و بورا تکم هد |

 كشرادد هل یسهعلق ( وولیا) و ارز . ژاعولوا فیصوتو رس هرللید

 یرلنوماهو تشد هج .ردنشنادرمشرب هاا تیغ باغ بولوا هدنر یرصم

 لاثم م نابایخ ییناتسلح ردق هحراو هنیالو هقسناد « هنتالو اوقارق ات

 یسلاها هله . ردناورو یراح یراهناو نوبغو ناوارف یرلتمعن بولوا

 سابا نوک اوك ندنراقدلوا كلام هماشتحا باسا بولوا رادلامو منم

 < هرادعو تخر ینوتل | هل ندن راف دقبح هب ال | هلبا ردان شام ناولاو رخاف

 ینالاب ندنجافا ایند یکی هدنرللا « هرادغ و چیلق هدنربلب « رکا شوموک
 یراقابلاق رانات رومس ندهخوجو هفطق نوک انوک هدنراشاب « راق ریص

 هم هدنرللا كنبرلرکسع بولوا یرللت اهو انروط ,لیحقلابو قالبا هرزوا
 ندن رهعشعش 4یدراو راملعو قاراب و قاحنس زود رزو رب رح كس

 یزاد: فری اخ , ؛یفطق یرااوا هل ي وا

 : شرف : راساسع رز ردارز بولوا نالیک بم یراتآ  ردرومسو

 هرچا راهبارآ وطنخ . رایدبا یلریداج ریرحو كنرس «فابرز « بيشو ابید
 هدکنح یر یه ندرلنو, . رداع یراخیطمو یرلناب ورشم و تالوک ام
 اما « رلرک هراتسوا یرابش تمیق یذ بولا هنا یبدالواو یلام هلمح

 لکی: روراه و رژالد روا یاس عرحش « راراب یک یکی لامع

 یراهقباش هینوطالفا ءایس بویک لاش هلقو رایس یعوق ناتسرفاک هلح . ردلکد
 وولبا نکرب تفایض هدنتلآ یسهعاق وولیاو ناخ اما . راربرودنوق هسرلشاب
 رت « ریت ندنسادص ناسا و نیمز هکیدلسآ بوط كسب ردق لوا ندنسهعلق

 . هباقلاق « هناخ بودیا راتفاض هراتات هرکسع نوک چ وا یکاح . یدهرتت
 ارز . یدربریو اباده هرلازریمو هرلفلاتا و هتسرلاغا توا رئاس « هیهدلاروت

 کالا امدقمو یدل آ ماقتنا یراترضح ناخ ندلارفیفوقار رانمشد
 . یدشلوا یمهتخورفا غارج هلبا دازآ بولوا یربسا كناخ هداوقارق "

 رب دید ندید یرلغاط وولبا هءافو : هحنلک هااکشا كنسەءاق وولىا



 یسهمانتحایس یلجایلوا ۱:

 راقالوا نوا مالعا هناشاب دمحا كلم صدنفا < همظعا رب زو « ههاشداب

 .یدمردنوک هلک هد « ردسع كمردنوک یتراهکر فاک نالبرق » نورد و"

 یراهملق نالوا یهاع هنلا هل دا كنسهح ید ۱۰۷

 : زیکیدتیک هن راغ ۱

 رانا رارک رکسع كيب ش زو ندارحص زمکیدتیا کنج روباط الوا
 هدتعاس (۷) كردیا روبع یرلهرق رادلوصحمو نادابآ و رومعم هلامشبناج هلی
 . كدلک هنساغربع راصح ( وولبا)

 . راربد ید ( یولوا) « (ولوا) هدسان هاوفا س . یس هعلق وولبا

 او وین ندنسارح ردب راعدق تخم كسرالارق ها رخآ و لوا هعلقو

 هرکوصو راشلوب لسانت لردبا شیاسآ یا یرارایدوب راهل . ردراشلو
 ربات الا را دال نوح امدقم ( زدرا شرک هنس ند
 : رد هلب وش یراباسح كنناسل هل .ردننامزا ننال هدیراناسل بولوا لبحا

 ۰ ترد : (یرچ ) «جوا : (یر )۰ يا : لود ).ر :(انذا)

 « زکس : (مسوا) ۰ ید : ( مس ) ۰ یلآ : (سش) ۰ شب : (تسپ)
 . رد نوا : ( خشح ) ۰ زوقط : ( تود)

 « لورق « نووالسا ls « برص « راغاب . كسره « قانشو

 یعاوقا لدشه ءاوقارق « فوقسم « هقل «سور « توط «تاورخ هقسدود

 حالطصا ضمب رابلهل . راردملكتم هلا ناسلرپ نيقاب اوي مومعلا ىلع
 . رارینالاوق هدى ( یناسل هج ) هدنرلهراعو

 ا رک اخ رانات هلآ هملق ون د وولبا راج لاکشا شیاتس
 ا( هتلاتراو )ا اوقارق تالو ناك هسدادما ی رواط
 لمکم و سلم ردقلوا بوقبج هلا.ةنسا یناخ هلرکسع هدب زک ددع كاب

 . یدرونوروک یرلزوک ناه كرانآ هکیدرا-ةبج رکسع مظتمو بت و



 یسهمطم مادقا .ب ۱۵ ھو ا وا تایتا

 1 0 لارق یحفوقار روباط ءرصاح

 یمسررب عنصم هلیرافدنخ و هياط كنيراروباطو كنيراقدلیریق بولوا مزونم
 . یدا نوملقو رحسرب هتقیقح 4یدا شمرو بواب

 ابر ین یالوا ه فک خرا

 هد رک الوم هدا سیم هد ینشا رب ه دی دب شم | تكاس.يبلوا انغ و لدم

 هدینع و قسف لها یدلیکچ دغ فیس ارغ هلو لکد شلوا یرب ندمدآ رود
 هدیزب یدشمهمکچ ملسم وب یفینرب هلو . یئرضح ناخ یدلیا ایحا ینایزیکنج لآ
 هدن دح رلیا رذک هحنقبح ندنسوق یمه« رد هد زس به شکر بت «م زحمت فیس« یزات بسا

 هدي دب رک كس یدلوا ارعو هتلدم یدد ع رات كوع روك ینیبم حتف ایلوا

 ۱۰٩۹۷ هنس

 رب * تآ شب « ریسا شب هدزمکیدلیا ضرع هناخ زمطوب صان خم راتوب
 هلا شکرتت موربم همرصر < رکاب هعرو .یلرک شوم وکر ٤ كروكر ومس

 یانغ و . كذتنا افصو زابتما سک نارقالانب قرهلآ ناسحا نوتلآ زو

 رسد ند ( هقلا او ا اوق ارقو ندنلارق هل هرکوص ند رسم رب

 هدنسهمان یلارق هل ؛ یدلک رلهرخاف هشقا نوک اک ها ناوارف لام هارآ
 ینایعو اکسس هللا « مدنفا مهاتشداب من : شعا ریرح هلیوش بودبا اجر

 بودا صالخ ندنمشدرب یک یفوقار ی ر ر هنهاشداب

 مب هکر دلوا ماجر (ماقلاب ناسحالا) اما زکیدلیا ناسحا اک یمتکلم
 لام كردبا تراغو بهن بوروا هلا راتات یر هلق یصاع نالوا هدعالو
 نالوا یصاع کب هتشا زکسهلک ندنراقح بوراقبح یراربسا بولآ یا

 رتفد یرلهعلق كحهلدیا تراغ هراب شمن زو کیا هسد ۰۰۰ ردرلنو رلهعلق

 یکاح ( وولا) ندنسارزو کما تراغ یرانو ناخ . شمزدنوک بودیا

 بودا ظح ردق رلابند راکشودع راتات هرو مدا كس شم هنتسمو يوتام

 هعرق هلبا ( اغا شارف یبیزوا ) سکیه یمنانغ لام یرلقدلآ ندرواط هلج

 . رابذلاق راکس هلا قادنش رر و قادص رر هوانا رکسع اغ بوردنوک

 ولتداعس یرلپ وط هلج و هناخ هبج هلی رلربخ حتف ناشبلاع ناخ نوک لوا



 ۱ یمهمانتحایس یلحابلوا ۱ ء

 بولوا رادربخو هاک | هبهفسلف مولع عیه ریزوو . یدلوا تراسا رز

 هدنراقابا « دنب هلساس قوط E یدما كلام ههسرغو هسجح مولع هت

 ندکلرساوو ندم زون و : هک ىدا رد نکیا راو ذنب یاب هدنفلنبااق لوق

 كنلناعتع « كركم “لوا لارق هلدرا هرکوص ندلارق ییفوقار بولوا صالخ

 یب زکد مم كزس « م هلوا رمعم هراج هن اما .... مرکود لوک هنغاجوا
 لع - . ريزو ؟ كسريلبب ندهن یمکح بئاغ وب اب : کمدید ریقح « ربردلوا

 ردقوب بویملیب یغجالوا ریا نوچ اب .  ریقح «۰ مرروس هليا موج
 ی اا ردق و اتضف هتلا بم شونانک « هدنمکیدید « كدردرق هرفک

 زفید راکرخا . یدشود تسوح هترزوا كنیفوقار مارقو من : هکیدیا

 « قدلوا رانفرک ردقو اضف یاضتقمرب زن بورحاق یزلارق هدنروغوا

 رطاع نف تانک یدنک هتسد ء ردیلاح هتجاز . رولوا « ردلکد تع
 : ردکنسیدنک خم رات وش یتح ۰ یدررو

 « ! راتات یدلک » هکیدد بودا هارب  راجام شونابتمیک یلکیکا رب

 هنوتل | كس نابکس ندنسح نا شون انمک یمالارخآ لاطا ةققح"

 . یدلوا رزو هلارق جفوفار هن « یدراو هلدرا راد هنن بولوا صالخ

 ی 9 ر اا رام یو اا دحا ید یزاف

 هدنس اعدا قللارق شونابنمیکوب هنیرب « یدتیا لتق بوصاب یلارق یفوقار
 ا راک اوا یدتنا رادرس یاشاپ یلع هسوک طاراو اد هنیرزوا نکیآ
 هلوجوک یساشاب طاراو نکیا هدکمنا تدوع هراوشمط بویم هک ندنقح

 ههعلق مان ( لهراودوا ) یهدنحا لدرا هلبا راغلا هلفنلالع نوکرب اشاپ دمت

 ندجیلق یباوت كيب یدب هلبا یدنک بوبالاض یشونابنمک هدننلآ بودیک
 ناضحا یتاابا طاراو هاشاپ دم "ةافاکم « یدردنوک هتلودرد یتسهلک كر هرې

 « ریربدلوا ق زکدحم كرم اما مرولوا لارق » ید كنشونابنمک بوتاوا
 رب رهام هدفه شوناینمیک مالک ۂ جبت . یدقیچ بولک هلهجو وب یکیدید
 هرزوا قطر هدنلاح یلرسا بولوا باسحا هلبا مقح ۰ یدنا سحت دمه

 انس



۳ 

 ۱:۳ لارق یحفوقار رولاط ءرصاح

 یحارخ موررب یربیه هکی دراو راریسا راه راح اسا باتف | غ هدنجما
 "ةصاخ ید هناخ « یداوا مس کا هقوا ررب « هنوتوت هلول رر نکرکد

 كنیفوقار ییا لکد مولعم ینیدلوا هن هکیدناوا طبض لام هارآ چوا

 یاقلاق یراراس بونلوا طبض نوجا ناخ ۳ یقاط رادهتنزخو رالک
 رواط یراقلخ هرق اسو یلروصنم « یلرش « ناطلس نندلارون ۰ ناطلس

 زم لاب ددع قرق ۰ یرلهناخهبج هل اما . رایدشا اعا نکیآ ہدنحتا

 هدکنجوب ید هلربقح ادخ دمه . یدناوا طبض هئمان یلناثع به یرلپوظ

 « كنفت نوا ء رام ید « رازق باتف | هم ددع چاو « مالغ ددع ید هعلا

 یزرط راج شوموک ییا « جاخ شوموکرب «یسب شوموک ددع یدب نوا

 هلتمالس ادخ دج « یدرک رابش هلوقم وب هجو حدق شوموکرب ۰ کنزوا
 « یرفس رام كکرا » هبرحوب هدنسارآ یراتات مرق الاح ۰ كدلک هزمشووق

 فرص یک یلچ یدس ثاریم یلام بوناص قلبا راتاترب یتح . رارید
 لثم برض وید « ! نیس شلوا یاب هدنرفس راج كکرا ند ۰ یشک هسه
 هاب هرکوص ندتمینغ رفسو بولوا رفس تمینغرب هجرد وب ات . راردیا
 زاص اب رثک ۱ هوا ! رایدروا هلا تیمهرک یزسریق یترلوا یژنکا كنارس
 اریز هیلیا رومعم هدایزاهد ییراید ےرق لزب ۸ یادخ . یدیا راوآ یلوتروا

 یتا یعرکی ریصقت رپ ںیقحوب مالک ۂصالخ . رد ہلا لیبس یف نردهاجم ناک
 ددع رب نوا هلیرکسع یلناعو بوللوب هدنکنج فص ددع نوا یربند هنس
 روصح هدنسهعلق یزوا هرکرب ؛ مدروک شيا هدنسهرصاح همیظع عالق

 دمحم , یارک مالسا « یارک رداهب « كدتبا كنج كويب هليا قازاق بولوا
 اغا شادرق ۰ یزاغ یافا رفس « یزاغ ناحس « هدنفلباتقلاف كماخ یارک

 شب هلیرکسع عرق هرک رب شفا بوللوب هدنرابد عرق هنس یدب هلیراراسو
 كکراوب هدراشوروا ردقوب .مدربک رانوک یلیباصو كوب وب بوریک هلوپاج وشاب
 یتکنج قاق هناعسحش « هناربد « هناتسر كراکش ودع رانات یهدنرفس یراج

 ۰۰ میءهربتک دادما هزس » لارق یفرقار نوعلم ندارآ اما . مدشمهمروک

 دنب راتفرک احورح ( شوناینمیک ) یریزو هنیرپ بودیا رارف هلتک ازت وید
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 ا شارخوا اوو شاوابض هاےرزو شار كاتج- ییامرت 0

 ی ي ا نا ر نا ربط ناچ وک العا «ناغ رکنخ

 هرذشمامروک لاتق درن برح .لادح و كنج هلو یر ندناخ یارک ئلکنس

 یرلطاطلوس همن راراب کنجو یرانادونق رادمان هدنادیم هارافک یتح «

 ىلا مجرب یش لک ) بولوا ناسکی هلا كاخ هدکنج لوا یراناطلق هلم
 قویسلاهیق و,یدلوا لفسا كرد یرارب قرهلوا لصاو هرس « هلصا

 نا روم ور ین و قواو تعا نشملتوط هو تولا اروا
 بودا نان رج یلاشم رارهن مدا ی مد هکیدنلوا لتق مدا یب ردق لوا

 شاواصو ! یدراردا اجر وند ( ابارت تنک یتلاب ) یرانالوا هدنابح

 راید ندغ نادند راس نوزفا ندساف و نورب نددح ر 4

 ندنسیدرشخ راقواو ندنسادص كنفت و بوط یرکسع لاثم برد یا «

 كان هلولو ناهج ندنسشیهنشک رلتآ و یسادص هفحغجو هلغاغو هلولو مدا یب

 دوراب بویلاق یناولو بات كبات شتا سمش یور هلبا ءایس درک . یدلوا
 قازق و هل هدکنجو . یدالغاب تفاثشک یزو كرنمرهم ندندود هایس

 رانا هساا یمسف حور یذ بولا ناوارف لام ناب و دح ی یرکسع

 ترانا كس ید قرقو رطاقو تاك ید ی ۰ یدل | راتفر اص

 یراهقرا . یدناب هاب تس هدو وق یزو یسهتبم رافک كس ید اد

 لف ناف [ ] ید ناک هدفی وا باسحودع بوزح هلا چل

 هتشدوهتسراب ید یسارنما بولوا موقم هدنلحس یسضاق ناخ یدشلوا

 یداهش ماج مدا زو ید هد ندنرکسع راتات ندفرط یرب ۰ رابدروط

 هل اما رایدروئوک هی رق هللا رالاص بوبالزوط ی راشمن هجتدیا شون
 لاا ناح ردق شب شل آ كسب ید ندرافک نک هدادما راسو, قازق

 هلا هغانوق قانوق راتانره هکیدلوا مئانغ لام ردق لوا . یدای رس هکاله

 هليا ناشیلاع ناخ یراتات قاجوب كيب قرق هدکنجوب .رایدتک هلیرانطو هلیقبط
 رلهبارآ كسب ناسکس نانلآ هدروباطوب یتح . رایدلوا منتغم بولوا نانعمه

  Elروتسا كعد كس ید نا ا .



 ۱۱ لارق یحفوقار رواط ژرصاحم

 یکم راتات 7 ناه نکرد » م هدک هزمنطو لهر و لام » بود

 هجو هل ناک هدادما هلح بولوا هتسوس هنامسا جوا هللا هللا یادص ندنحا

 یلاحوب ناخ بولوا ربارب یشاب تآ . رایدنالتآ هدب رکسع قازقو جوساو
 ریقح یرلاغا ما كناخ بوبد « هلوا یسیاربخ هللادنعنم » یک ییدروک

 هلروباطریارب یشابتآ نیدحوم شویج هل نکیا هدتموادم هفیرش عتق هلی
 رچوا رشرکیا هنیرلهلیچ كنیرلباب راتان كيبزوب هدقداراو بیرق هتل پوط
 هراتصش یغود هرواط بوکح هضف ر تصش واز یزاقوا رواط

 هرجا رواط یک تنل ناراب قوا كسب زوب هرک ییا هدنرلکدر و داشک
 توروا هعد هرامدا ,راغآ .هدکدتا رتک هزلتآ نایرع لقوا كن یا
 هلال راقوا هنیرلهلک لرلراحم « یدرارریصلا پوبد یرامدآ بوجاق رلتآ

 ید ید یرافک هل . یدیوق دابرفو و ضرب هدروباط نورد قارانوق ی

 قازق نلک هدادما هزب  قراروا یرابوک بوط زم لاب هدنجما رواط ندلوق

 ۱۰5۷ هنس ؛یدلوا لالمرب لاحرب .قرهردغا ینوشروق هرجا رویاطیخد

 كنهآ کنج راج ندنجا رویاط یوک یحنچوا یعرکی كنسهجل ای
 مظع كنج تءاسچوا ندنیفرط بوت آ پوط میر. و نوشروف مار بودیا
 ندءرشط . یدلوا زمحس یک رو ندشنامود كهابس دورا بولوا

 ژروژاب» ندنجا روباطو راییایسارفا "ینرح كنج هليا هللا هللا یادص

 هتسومهنامسآ ج وا یسادص یرابرو هتبموروتو سوقا هلیسادص « ! ژروژاب

 راتات نامه هرکرب . رایدتبا شون نماج لجا ناج كيب هم هدارا وب بواوا
 بول آ هلا دننودیق یرلهداز لارق ناقبح هلا ناما هرمشط لوا یرکسع

 یسولوا ناه بوروک یلاحو رافک ندروباط هجنرب و ناب هیوریک ندروباط

 كراتاب لرهءد ژروژاب ژروژاب هلیراپوط زع لاب هلح ندروباط بون هنسیربد
 -ةفرط یرکسع هلو قازق ندوربک . رایدقیچ هبارحت بوشوق هریص یدرآ
 ون ود » هرکرب رانات نامه . رایدالشاب هتمینغ بولویوق هروباط هرجا نیملا
 هدنادبم ۰ یدنلوو شمقیح ندرواط یرافک راح هل ةمظعلا هد « رتس

 هلنا مات مادقاو موم یعوحت تعاسرب لماک . رایدالشاب هنکنح كب وک پولاق



 نامزو ناما هزس الاو زکسهدیک هزکتیالو « هزکلیا مهریدنود بودیا عنم

 رصم هدندانع رافک هدکدید « زردیا كنج میظعرب نیراب نوکوب بویمریو
 لارق یفوقار مزب نکیایساشاپ یرک ا یلورپوک ادتبا « مناخ » ردبا بولوا
 مناخ هلبا فطل ؟ رتسیا قلآ یمماقتنا بواوا ریزو یدمش یدیا مصخ ههیا
 هب یلورپوکو نوتل ا هبارآ نوا هب ییناعو شور هبارآ وطنخ نوا هزکبانج
 ۱ ندنتکلم هل هنس نه ادغام ندرلااده باس یربع « )هرو نر هارا شب

 بویمتبک شوب نکشلک هنیراید هل وش زب .غهریو هسیک كيب رمشب هب ینایعانیزخ
 هنامع لا هنسره بودا ځتف نراتخت یالو وقارقو ناخن هقشنادو نتح وولا

 هنیرلترضح ناخ وید « زکیدبا ضرع هتلودرد یزمکجهریو هسک كيب رشب
 ا السا اوا شرع را كن رو هج عام یلا
 سسق نلک بولوا هدنلکش رربو راتلاتسا لمس بوسع وط قالوق هنسهقشو

 یاخ ین هنروا بورو شوکرخ باوخ یفوفار .یدعوو یردبلوورتمو

 قرف ود مردک وشراق هدادما ناک بو ال رضاح یرامدآ هلا ا و

 را رارف بونب مرا هاب راتآ هناناق رارابو راقاتو لاراب یرادقم ىلا
 ندنحما رواط هکر اروروک حابصلایلع ۳ ناح هنس رايد لکس كلدراو

 هتف عیج » راردا هرواشم بولک هرب رب رافک هلج ! شاق یفوقار

 نوجا كمک یدمش ! یدحاقوا هتشيا ؛ یدا ندیفوقار مزب داسفو

 نب.لارون «هناطلس یاقلق .هنناخ راتان .غالبریق بوک یفلجآ ویو لهدیاكنج
 نیلاس هزمنطو هرو ناوارف لام هنب رلرا شيا راسو هنساغا ییایو هناطاس

 هملق یدب شم بوروک نسحتسم یریبدن و یآروب وید « لهدک نیعاغو
 الوا ندرلهداز لارق ید نواو ین راسابب ندک كوا هو هلیرابحاص

 ی( ناوشا یدر ی ( لاجیوبا ) ی ( لارق یاحراب ) ی ( ی موش )
 ۰ یحاص ناو ۰ یحاص رامقص ۾ یحاص راوسح < یحاص هشف

 [ ] یغوا یجوقراب « یلغوا راح «. لغوا روغ نلتب ۰ یلغوا یعولط

 ناما هناخ هلب رلااده یراددعتم هشا واتس ی رادار لارق یلاثما كنون

 . ردراکشآ یرلقدلوا تافرحن راحود . یدنلوا جرد یکیدلروک رلمساو [*]
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 ۲۳۹ لارق یحفوقار رول اط ةر صاح

 یعوف قازف و ارز . رای نصحتم لامالام یرا_لکقت قازق هم راازآ

 لس ید قازق هلباناخ هلغاوا شادنرق هناخ .یدا یاناعر كناارق هل امدقم

 بودا فوخ ندهل قازق نوحکا ندنرلقداموق رب نادابآ بوروا ینتکلع هل

 كنب رارب رب هني اما رایدلوا نیما ندهل بوربک هنجا بوتاچ ر وباط هنیرافارطا
 هنوک ندنوک . یدرروک راغ زاح ندرواط نلاح و . رد راناح یودع ,

 هربخذو دادما هشراودنک «هدهلوا تمینغ بولوا ناب ین یرکسع هده رشط
 ر رام هلح واک رخآ ! هدهمراو هنسهمن كاله ندا الغ طو توک :

 تاق تاق یزعأب ترد هتشیا ؟ هلوا هن رخآ زملاح » بوراو هبییفوقار
 زلاح رخآ « یدالغا زعراسعو لها هرجا رو اظ . یدالغاب زم راتمشو

 رابوتکم ندنناح هل اکب هتشيا » نیمل یحفوقار ناه هد « ؟ رولوا رحنم هبن

 كم یعرکیو یربحسع لکس كس قرف نرخ لدرا كب نها : یدلک

 . رارویلک نیاحابص یرکسع یزاجزاس كم نواو یرکسع یموق قاشودباح -
 كنجرب هليا راتاتو هل بوقبج هرمشط هرکرب هحاذلک هدادما رلن | هابرا كناسع
 هجکل وابوریورطاخ "ییست ءرانوب ود «ا هلواتخماب هلوا تختاب زردبا میفع
 نآ لوا . یدلروک ییدلک رامدآ ندناجرب كنب رواط یثوقار نوملم
 نابزختج لآ ءدیزک یا نامالا ناما » ندرواط نانمشد یاسرت ناچ یدنوا

 سسقو قیرطیو یراسابا ندروباط بود « ناخ یارک دم ناشباع ناخ

 مهاشداپ » رلیدتا بودیا زارا یب رل رما هدنرالا بولک هناخروضح هٍیرلنابهرو
 یو ینارش صاوب ۰ ردداقنمو عیطم هنهاشداپ نامع لا زیلارق یفوفار مزب

 ینسهماق نو اع لآ بولا هسک زوکیا نداشاب دم مفعا رزو یرکا

 یبالو لدرا بول آ یتتخت یاپ بولک ندنقح یلارق هل ندبا نابصع بویمریو
 ود « كزس یا هلدرماک هلبا یهاشداب صا هرفس کما قو هتندمو کم ی

 یرک | ی وب » : هکرلیدروسس یرلترضح ناخ ناه هدنراقدلوا شاب شوماخ
 لوزپوک یک ا ایرلشردو یرغوطو یدمش .ردلوزع» یدمش اشاب دم

 یاشاب دا كلمو و یب « ردکرلنآ م کج هکردیرود اشاد

 ندهمروطوا هنتحت هل یزس م ؟یدردنوک ا ةا هرکی ناک لآ



 هنب زکب هنیتب زع رابشک تراقو هز رلازصو هروشو هزعراکربو هزي راب
 هدزع را نوکو ر مناخ یدسعا ؟ یهلوا اور ندهللا ؛ قاب هلا زون هن

 هوالط یروواق هدزع راب «نماقوص ینروواق کهدروناط وش هتللا « نرابرق
 ناخ اب نیت » زامهتک هن رق دعوا یک نا بولوا مو ود بوروا

 نرقآ ( كما هل یی ) كامقيشأ مراشادرقو مرلادشو یاو « مرایچارق »

 , .رایدتیا اجر هرکسع هلج ود « زکسرولوب موبود هللاش كامالتآ كدا نرقآ

 تمکح .رایدتیک هنیراشووق سکره بودیا لوق ینساحر مكناخ ید ران آ
 هبارآ كسو هسک هبارا نواو اباده هبارآ یللا هناغندنلارق هل نوکلوا ادخ
 ندلارف هجو ندنلارق ج وساو ندهقسنادو ندوفارق تیالو هلبا هربخذ

 قازق یو کیا نواو ندا توط « ندشناب لورقو ندنناب ابنوولساو
 یو قرق لصاا ندنموق هقل .ندد تما حلات هنلارف هلو ندن رانامطخ

 دادماهناغ ندنفرطلارق هل مدآ كم شمت زو ندنرانامطخ و یرللارقویرلکب

 رکسع هلنارلپوط همیلاصو رایهاشو ناواهو هنرومولق ءزع لاب هراب شمت هللا
  هطاحا یروباط بودا ثکم هدنسهروج رانا یخد رانآ بولک السرب
 یرافک هل یهدهرمشط هنا رافک ی هدروباط یرکسع زانا ًانعم اما ۰ رابدّسا

 ی سا میروا تر تا جرات ی ناخ کل ج دلا دندو

 دحتم یرلشام ۸ رافک کل هرد ( ةدحاو ۰ رفکلا) ارز یدرلردا

 ... شیدلوا هرزوا زارتحا ندرفاک ود رلهروا بولا ههتروا یراتات بولوا

 یلاقاتوپ « قازق اب ردنا « قازق شاب هرب « قازق شادرق نوک یستریا
 « قازف تمهرشو « قازف اقحوح ۰ قازق حالخا . قازف قسوروز « قارق

 ا ا كس نا کک ناموفق قارق نوک قرف لصاما قاز کرس
 هنوا داره هدنسس ش ا كننرواط زاغ بولک هدادما هناخ زادنا كق

 یک كيتسوک ینیمز یور هرجا نیعلا ةفرط ید رانا رابدایا کم هدنفرط

 یحفوقار بوبوق رالوقءرق هنفارطاو رایدل | هجا یمیظع روباط بوزاق
 هللا پوط یللا قرق « رلیدسک قدنخ تاقرب هرزوا ریاب رب هلاوح هنب رویا
 بویلغا هلیا بجز هنفارطایرلروباط ودنک یی رلهبارآ ددع كس یدب بوبابهبباط



 ۱۳۷ لارق یحفوتار رواط ءرصاح

 انا

 هروناط ندفرطر اما .یدرلراحوا یک لسع روننزو روط تۇل هفوک

 هد باد کو نایدخود هفوخ یراتامس فتو رانفک ا مو
 . رایدحوا رلکدتسن هراودنک ندهحشاردب هرجا روناط و رایدشاش بولاق

 كنناح لوا نکیا رارظتنم ويد « هلک هریخذ هراودنک ندنفرط لدراو>
 نا هدرلهاک ناک یرکسع قازفو هل هللا رانا هدنس هماس یتخرد سه ید

 راتفرکیرارفاک نلکو یدرلزامروحوا هل شوق لکد هرخذو دادما بولو

 ودع راتات كباح « دزد كس ردقو ارز . یدرازامربجاق بودیا نایرکدنب

 هک ییرلتا ودنکو ییراتآ هرجا رواط بولو اهر رافک ندنتسد راکش

 .رایدالشابهک ید ییرارادمءدمهشال ودنک هرکوصندنوک شب .رایدالشاب
 ناخ یارک دم یناخ عرق نک یحنمرکی كنه ایذ یسهنس ۷ ا

 لنوحنسویر یلنرشموقندراکشودع راتفرابص راتاتكسیدبناسکس

 ناعو لمرواو ندشافوو یئارداو لئازواو لئالواو یرادو لتفراو

 یللایودو یللازورونو یللانابوخو یینالسراو یلیبفسو روکو یلقادص
 ها ناطلس نیدلارون بولک هليا راتنکب حاللسرپ ندنموق راتات یلاثما كنوب هم
 هناخ ییرلب وتکم هلمدنفا اشاب دما كلام بوشاو هلناخ بوق هلابقتسا

 بش بولا هنسوق يربقح یراترضح ناخ . كدتیا غلبت ینمالس بوریو
 ترسم رفسوب .مدنلوپ هدتمدخ یتحاصمو فرشم هللا یراتگ فرش رورو
 تأرح هر س یقاضوا هوزوا نیغیداوا فقاو هنلاوحا هل داریام
 فارطا هل رکسع راتات كس ردقو یراترضح ناخ نآ لوا ناه : یدنلوا

 ناح هزات یرکسع رانا نلک هلمزب بودا هطاحا تاق تاق«یرواط

 خزود رافک نوک لوا ناه .یدلوا راط یروباط هنیراشاب لرفاک اما .رایداوب
 هر زج هله هدقدلوا هدنلکش رود هع رق هلا ۹# لاثم ارد كناخ رارف

 بودیا قانیغیب هنفجالا ناخ بویلشاط ییراقلقاع ربش یقاخ یبهرق كم رق
  مرابجهرق ردن » ناخ ندنرلکدتا داب رف ود « مناخ ناع ناع واج ولج »

 ردلج ردقوب » مناخ هليا راتات ناسل هلم هدکدید « ؟ مراشادرق قازق ردن

 بوراب ها هعرق ندنلوب مویط لهلوا ندناجو ندلام یدمش کچ الب درد



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۱۳۹

 دلو قش شلو اهر ندتسابس بلص ردق ه هرجا رانات رکسع : یدروک

 یرانآ هسیا راو راتکس ناوله رابعو نادژد كالاحو كباحو تسح یانز
 ندننورد هلرواط » بوریو راتاایسا هران | هلبا رلدعو نارازه بوربغاح هنتاق

 « مردیا ناسحا ردقوش هزس زکهسروروتک لدچاقرب هلا كلهناد عو هنادنر
 ورع ددع زوبح وا ندرکسع نورد ناه . یدتا ید راماعنا هڪ نود

 راع مدنکش رلک هدادما یسم بوک كراباولا یناور بش رک راغ

 ندهل یک . بولید یسیک بوروتکه ریخذ رانایب غیلب و حیصف ندنلید
 وا هللا تنطبش هنوک ر رب رارادع دنزرف ددع زوبجوا لصامعا هدنلکش راجاق

 رب هرجا روباط هدنرلکدرک هليا بعل رر هرواط لوق « لوق هدملظم بش

 مکیدبوق البواورب هرجا رارق خ زود رافک ندحابص بوبوق دایرفو ور

 بولوا باغ یسیدب ندیشک زویچوا كدروک ینا حایصلاع . زاملوا ںیبعت
 دنیو دبق هتسلدو هتساب یرافک ددعزکس شم هلعانغ لام ردقوب یسادعام

 « اکفلدو شوخرس رفاک یک یکی رلکدربتک هناطاس نیدلارو روضح هلا

 راناجرت ین راشاملت ینس هج « راراتاب راکفارپ هلیا رشوه یوراد یسک
 یکنفت الب كيب یدب ناسکسو رافک كیب زوب ہرک کیا هرجا روباط بودلیوس
 ادج ندنرانت یرلهک كنسهلج بونلا ربخ یتیداملاق یرلهربخذ بولوا

 رشت بوط قحا هحئلب راو نش یخد هل آ رواط رارکت . یدنا وا

 تاق تاق یس هه را بناوج كرواط مالسا رکسع لاشم ارد . یدلوا
 قازقو هل رافک ¿ ناکهنمدادما مزب هدنناح وشراف كرن اما . یدناشوق

 نکج پوط ددع كبحوا از نیر رایت سک لوا ۰ یدراراتس لفاغ

 ههرمشط بوجا یرلوق نوجما نوسالوا ینلرفآ زافوب ییراسوماح
 رلیدریع هراوخ کج ندمروشد بودا امغل رانا یتسهلمج نآ رد هشروس

 ادخ تنکح . قدالروخ بوروشن یخد زب بور و یاب غطا هدوراقح

 قدنخ هکرایدلوا هلب وا اضرف هرجا روباط راک هدهحیک چ وا نوک وا
 . یدبا لکد رداق درس ن هاش هرق بور دلاق شاب هرق رفاکر,ندنحا
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 ۱۳۰ ۱ لارق یخفوقار روباط ةرصاحم
 ۱ NDE RUDE PAE NUDE RAE TUDE NUDE TIE NDE NUDERCDE NAE NDE NVM اتم صدد

 دا كام هد نیت وح اب هناخ راتات ادنابودنا هرواشم هرجا نامروارب

 هدننوک ین شنوا كن هحایذ بولیزاب رابوتکم هنلارق هل كاتو هماشاب

 لتا لاتج هج وند « نکس هشت هدادما هز تومار هدارح یرواطو

 هروباط بونلواتمج كب ,لدکی هرواشلاب هدفرط یرب ؛ هدهمتک رازابهاش
 . رایدتا دهع کما هظفاحم بوایراص

 نوا كنس هحملا ىذ هنس ۰ 1۷ -- لارف یفوفار رواط ٌهرصاحم

 یدادسما هلو یراتات یا هللا ناطاس نیداارون هدرحس تقو ینوکی شب

 یادص هللا هللا بوقح ندننامروا ارحخ ندروعوار هلا قازق شادرفو

 بوقارب ا یک تاع قر ناف وح بول هک بوت هال ما
 فکع هتفرال ۲ نونا مشاخ یر وا اف یفوقار هلبا رکسع هل

 .قدناب لاح هد بو وق ولل 5 هرف هفانک او فارطا هحکلوا بوللوا

 یرادهجو دج هدهمنا تیئاطیشو هلبح تکرحرب كرافک هرچا روباط هجیکلوا
 ر ۰ یدلوا رحسلالع « رایدمروک وت وا تحار لد هحاص هک یدا راو

 تاق کیا هرشط ندقدنخ روباط كدتیا رظن هنلحم روباط ندرب عفت

 هنکوا راقدنخ بودبقآ هدنحما قدنخ یرهن ندبا نابرج بوزاق اهد قدنخ

 ابنارشو رلکلف خ رچ هن رلارآ بوزاق رلویق هدرخ كسب زوب هرک هچ

 یرایلاجو شود هری, ییرلکلرکت كرابارآ كيب زوب هرکه چو راقمرایو
 هرب نوا زراحم یرلا-نم تخرد یلقادو و یللاد كس زو هرکه چو
 زاغاط مر نوا مروا فارظا بودا را سا همآ دز شب و

 هراپ رمشبللا رقرق هبهیاطیه بودا اشنا راهیباط میظع بوغیب راقارپ وط یک

 ندراقدنخو شملبا رضاح رلهربخ نواه هد_بناح یه بو وق راپ وط زع لاب
 اشنا هلبا هغدخ و هلبح هلخ لصالا . شم رامعا لتوراب همروکسو هربثط

 وب مالک هصالخ .رولوا همان روباطرب هقشب كستبا فیصوتو فرمت نکیدتیا
 نکم قلا لد رب هنو شاب رب هن بودیا ءرصاح نوک یکیا لماک یروباط
 ناطلنس نیدلارون مالارخآ . یداشوب رفظ رب هلیا قیرط رب بویلوا
 نسحتسم یربدو یأر و رخآ + ربلاق وربک شيا هن وک ندنوک هکیدروک



 یسهمانتعاس یلجانلوا €
 هک و NIE DIE LEI NDE DIE DIE NRIEDDE جوک RIKE IE DIE BIEN NIE هم صمیمی ص<

 كنا نآرق نبع و ناما دهع ار ز .رایدتا تراغو بت بولا هل موقو
 باوا ریپ هلک راس « هلوا كرانان یسهلوقم ناجو لام کیدبا هني رزوا
 صوراو یرلدا تعاضر ندنآ ۰ هلوا كغارق شادنرقو كهل هرکوبص
 هکمظع قدنخ تاق ترد هک كدروک یر رواط قدنخر هدزارو یار

 بونوق مدقم نوک وا لارق یفوقار رکم زامهقاب مدا هنقع كتقدنخ

 توا ناطلس ندلارون ناه . شمتک هل | یسهملف ( وولا) بوقلاق بوزاق

 هلا هللاب نیغ هلم . یدلبا هرواشم بوریغاح یرلنلک یرابا هاب و یرلاغا

 رانا بولوا تلاص ید یرکسع قازق و هل بولوا كجر هویج لوباح
 راهحتاف هن رزوا كلوب شلربو رارق هنن رالوا كجهدرکس هلبا راهارآ و

 می رق كيدي ناسکس بوید « ازغ تین هللا ىلع "الکوتم » . ردشعوقوا
 نامود زوت هخالشاب هب«موروب هليا رات ا كيب زوب هرک کیا یرانات قاحوب و
 یرلکوک جاغا نالک تسار هنتلآ یعاآ رلتآ . ردشلوا هتسوم هناممآ جوا

 لوا هسنارکت ندا مدا رب انفاع ملا .ردشلوا كاتت كتف یک یک اوسقوص

 كرانات لح ییدارهوبج لوناحرب هلبوا ارز .ردبشیدک هلباقلقالوا هترخا نآ

 رر قانوق یتا | بودربکس تعاس زوقط . ردینوکرب ریریو ناشن ندرشح
 رلرباح لهس یراتآ هدقدنلوا لصاو هیارخ یهدنهاکشی وولا ٌةعلق . یدنلآ

 بوغاص ییرادوس تآ و بوراقبچ نیراقزآ رارکسع بوریویلاص هرزوا
 یرلرفن ناطاس ناه هدنرلکدلک ید نمدادما یهدورک . رایدشا شون

 رب كرهسک لوب كلنوک ترب هدتعاس زوقط بودریکس هلوباج هني بولاج
 هنشاب یتواره هراز هلال یارح لوا هل هلا هکدلدروک قدراو هارح

 روباط رب زاملوا رود هدنوک کیا یفارطا رادام ًارئاد . ردشلوا عج مدآ رب

 . ردره یتمح رو قیمت قدنخ تاق تاق یس هنالث بناوج هک ردمظع

 هنفارطا بولوا نصحتم هروباط وب هلا رکسع كيب زویکیا لارق یفوقار
 هليا راربحشز هنس رلربرب نراهبارآ كسب ناسکس شمع هزوا یراقارپ وط قدنخ
 هناسآ جوا یراناخد كنبراماعط هرجا راروباطو شهناج راروباط بویلغاب
 بوروتک قرهل یروباط مزپ ناطاس نیدلارون هرزوا لاح وب . شمقیج



 ۱۳ زرهحغا علق لاکشا

 هدنک اخیالو وقارقاما .ردکللارق هل رخا ولوا د زرهحشاهعلق لاکشا

 ردهدنلحاس زرهجشا رهن هدرازهلال یارحرب یسهملق . ردنامرک شلواعقاو

 لوقرو هیزوا بودا زوبع ندلحمو بولک ندنرلغاط وقارق زرهحشا ره

 لماط یف ءان هلغوط مدنی کش داق ولو طول رو
 . ردقدنخ قلقاطبو یبوص یفارطاو راو یسوف ییا قحاو ردانعر روسرپ

 . ردراویرلهناخ هرفک فلکم .یلوتروا راسو هتک ددعكس هدراصح نورد

 لماک یعرج رادام ًارتادو ۰ ردراو یساسیلک مظعم ددع جواو ناکد زو هله

 « مهاشداب ددم » ردا بوزو رااباد» هناطاس یادوقو . ردعدا كسب ترد

 « رویلک راتات » هب یشوقار بولک یتشاج هلکزس كلارق ی وقار نوک یتود
 هلو یفوقار » مدنلیوس بوتوط یرلتشاج نکردک هربخ هليا رافلیا ورد
 مدرودلوا یراتشاح هدنتل | نمهعلق هدکدید « ردسرق هنءالو وولا قانوقید

 <« شت مناخ یروب ۰ ردرللفاغ ندرلزس ران! بوبامراو ربخ «یغوقار
 یادویق هعلق وید « شل ریریق ندقلجآ یرامدآ و شلوروب یراتآ كران ا
 ددع كس چوا هللا پوط نوا ندهعلق یدرو رلربخ حرفم لوب هناطلس

 رفاو هناطاس یخد ندنلارق هل هدلځحوب بور و دادما یکی ه هه رک

 قمراو هدادما هلیا رکسع ددع كيزوب کس یغدزب مناطلس » بولکاباده

 هک یرکسیع راتات هدنامز عج ناطلس ناه هحالک ريخ ويد « زب هرزوا

 هبرغ بناج بوسللاج یرابایسارفا ریفن هدب ورش تقو ناه نکیا نعوروپ
 رادادما ندک هخوقار ندنادع وب و قالفا هن تودریکس هدیاتهام هحیکل وا

 بودنا هحاب هللک تودابوس یران 1 زاها رک خو چافر و لام هڪ

 نادغوقالفا هرزوالو رحسلالع بو ورو هل راغلیا ردق هحاصات .لدع

 اهد بوریو هننادوق هلو یران آ . راشفارب یراپ وطو هناخهبج رک
 هنرانجدونج نادغو قالفا یرادقمكسنوا هرزوالوب كرهدرکس یرلیا

 بوریک یک دروق جا یرکسع رانات هنیراجما هرجا نیءلاةفرط . كدلك تسار

 ییراتآ هلسج . رایدک ندبات شتآ ریشمش یس هلج بویمریو نامزو ناما
 یفازقموق ییراعانغ لام راس بولآ یرکمع داتات یرللام نالوا هدنرارو
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 . یدلوا نایات هلبرکسع ےرق كيب قرق ناطاس نیداارون هکك روک قآ
 لامل ایف بوقح هلامقتسا بونالتآ هلبرانات قاحو ددع كس یدبقرق یخدزب
 بولوا هداس ندمرلتآ ریقحو یساغا یاب .یدلوا عج هریرب رکسع ییا

 .قدلوا راوس هزعراتآ هن بوروس رازوب هنیدنمس یاب كناطاس نیدلارون
 ۱ هو یارح هن د ارا لاک هعن بولوا رار تا ربقح هلا ناطاس

 . لدتا رآرق

 توا هله و ىلا ناطلس نیدلارون س ناطلس و تاقالم ا

 هل كس قرف نالوا نک اس هلمز امدقم هدارخو بودا هرواشم هلب رلاغا

 یغازق شادرف ددع كسب قرق نالک هلبا ناطاس نردلارونو یرکسع یلارق
 یرکسع هل ناک بولوا زوغالوق هلا ناطاس ندلاروت ددع كم یک

 یرانامطخ یخد دهلران بونوق هقشب بولوا اراصت كرزو هدکدلک هربر هلح

 هدنسهجالا كناطلس نیدلارو یرلرا شيا هلحو یرافارغو یرارابو و

 هتنالو هل یی وقار » قافتالالع بوبوق هریرب ییراثکک بودیا هرواشم
 زمکیدلک تسار هدهشمقحاب قرهراقح ندتالو لدرا ید بواموق
 رلبایس ارفا ریو راسوک هدسجتاهدوب یارح هلا قافتا ود « )هصاب هدرب

 الوا . ردشفلاح رارکنادو نونغ راو یسوقا یخد ندنفرط هرفک بولاح
 هدردداوو راز تعا ید هلامش بناح نوک زمشدقلاق نداهدو
 . قدراو هنسهءلق ( زرهحشا) نی

 پوط میظع روک یعالسا نکاسع علقو - . زرهحشا هعلق فاصوا

 كس یللا قرق نالاق هدورک بونلوا ثکم هدهعلق ریز بودبا یرانامداش/

 هلرارداح هرق یک روخاب هرق بولک یخد هرفک نلک دادما هزب هلا راهارآ
 ا زا قد واط اني رافارطا ءرحا نام اهقرطا نون وق
 رانا هحرک « راشلآ رخ ینکیدلک بوقح ندنتکلع لدرا كلارق یفتوقار

 بوروق ینمرارداج ند نمراقلرومتاب سهل اما رابدل | ربخ ید یرکسع
 «قدلاص هرارباح هلرانافرآ بوئوص یزعرلتآ هلو قدراقبج یرلنود
 یدو تار یک مر یو را

1" 
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 ولروک هملق فاصوا ۱۳۱
DDE DENS NDE NEM DE KEDE BIDE DDE BIDE DE NEDE BS DDE DDE NODE KDE NEM DE یو NAE یوم )یه 

 رتسانم یارازابو وشراح رومعم یلوتروا هردنش هتخت ددع كسو ۰ ردکلام
 هنلارق هل هدو ۰ قدراو ههقنالب بودک هنتمس زار و هت ندنآ , ردهقالب

 لصاو هب ( هسجماهدوب ) هملق بودیک هفرط زاریوب هن ندنآ . ردعبات
 رومسمو مدق رهشو مع هنملق زر هد یارک هل منا و لوا یدلوا

 یورب و نوردنا كنناتسرام هلم کک رد دابا ردن راددرب زا نعو

 ندنماحدزا یلدت رکسع اما. ودام ر ههوو اس کرا شاط ارم

 مولعم یلدلوا هعلف هشو ۲ چاق ر یسو-ق چاقو یعرح رادام ۳۹

 هب کفر روا كج كن شاگرد رزق لارف 4 شا ابا . ری
 هقوح هرجا هعلقو . ردکلام هرکسع یتا كيب چ واو هنمابب كنطاطلوس
 ترد هلم هرجا رهش و . ردفوح كم یساباعر یمراو یدوم اقنع راشبا

 هراناکد ددع كس یاو : زدراو یرلیارس اس ریکراک لوئروا هست كم

 یراناخ فلکم ددع زوقطو . راراناص كراعاتم بوروطوا رلتروع هلم
 ردنقل وا کا كرش , ردراو یراماح یا وص انوک رب و چ واو

 ریغص هلج . ردیلهشود هلغوط یزمرق اپارس یلوب یبارس هنروق هکردک اپ
 . ردبرید لارق هقلاشاو لج . ردراو یرلاسیلک مافعم ددع یعرکی ریکو
 ربا امروخ اما رولوا هوم عی ٠ ردقو یرصح ودح كنس اي

 كسداس ملقا .ردیناک شبق ار, . زاملوا یرانو جنوروط :نوفل :نومژ

 هبوحو بوحندنفیدل وا لدتعم یماوهوبآ نکل .ردشلوا عقاو هدطسو

 رب رح ناولا « یلچاص هایس .یلشاب قیچآ یرازبق هج . ردقوب تیام هنیرل
 قالق رومس ۳ . رولوا لحواب یراص یداسقو یناتفقو یلتعلخ

 لهلود شوم و نرلآ :یردرک ناولاو فوج ناولا یرساا مع تونک
 كا سال ۰ رناشوق .قاشوف ی رخو قاشوف راز بوک رابفود
 یرلهقوح یعدو هباسو قاناش ناولا ندنناحودم كنسرهش .ردراو یساراصن

 نکل . ردروپشم کا ضاس هلجزاو یرارنب و یرایقار هنوک كيب و
 هلاوحلوا هدنتقو حاصرب ۰ ردراو هلاوح هرېش هلغلوا هدنکنا غاط رهشوب
 هرجا نملاةةرط بولوا هاظ هناممآ جوا زوترپ هدنفرط رلغاط نالوا



 یهمانتحایس یلجایلوا ۱۳۰
 فن ۱

 ان ماش صاف

 هقشب یرکسع رانا مزب بونوق هقشب رافک هلج بولک هدادما یرکسع
 هناموا هعلق كناطلس نیدلارون هدلو قدروق رلبطوق هزمارطا . یدنوق

 بولک ( هوولصرپ ) ةعلق ( كب شارق ) یساغا روا هدنزغآ مرقو ییدلک
 نوک چوا یخد زب . یدلک یربخ یکجهلک هلیب هلا قازق شادرق كيب قرق
 . كدتا اشاعوربس ینهعلق بودا ثکم هدنتلآ ( شآراضا ) ٌهعلق هحیک چ وا
 وا رداحر ةملقر ان یدادش . سوقم لکش دنا ناداوصحع یارحزن
 هلق كسرید نوا هل یشوراو اما . مدمرک هراصح ج ۱ . ردراو یسوق

 یمهناخهج . ردقا_طن نجما و . ردك اب اما ردقاع | یقهدنخو ۰ رد رلهباط

 كراقازاق اما .رلیدالوا منام كدتبا اشاع ررب رر, هکردراو یرلپ وط ترفمو
 اس ریکر اک عنصم تاغو . یدرلضر و اضر وق هل هن رلکدتتا اشاع

 یلا ینامطخ نادوق . ردیلوتروا هتحن هریدننش هله نکل . راو یرابارمس
 ' راح كا ددع یمرکی هلبا اده رفاو بودبا راتفایض هدنجراخ هعاق هنساغآ

 ندنآ یرکسع راتات مزبو یرکبع هل هلمح نوک نجوا . یدرب و یراریسا
 رسا ا تودکمرغا اور کا زارو توقا
 . قدراو ه ( ولروک )

 لوا اما . ردشلوا عقاو هدنک اخ وقارق هملقو - ولروک ٌهملق فاصوا
 هدنرصعناخ یارک مالسا هدنحرات ۱۰6 هنس .ردهدنمکح یلارق هل رخاو

 یسهعلق . ردشمر و هنلارق هل هنب بولا هلیتوق ناخ یهعلقوب قازق شادرق

 میدآ یمرکی هلوط مز ىجا هکر دندتم هقنالب جاغا و تبج هدارح زود رب

 یمود چ وا هله .ددراو یعرج میدآ كيب یدیو هشوک یدیو | ردراود لسا

 كيب هلجو . ردهعاق ما ا وک راو ( یرتسانم» میظع رب قحا هدنجا راو

 اراد یفارطا بولوایمظع شوراورب ییهحاب هدنسهرشط راو یرلناکد ددع

 قانوقرب هلامش بناح هم بوقلاق ندنتل | ولروک هملق ندنا. ردقدنخ رادام

 . قدلوا لخاد ه ( تور هقنالب) بودک هرجا قلنامزوا هدزود

 . ردرا.صح هقنال» هل وط محجر هدرا رف هعلف و : تور هقنالب

 هلوق ددع كس مد لار او لوا نیک کرک



 ۱۹ شٌآرابضا علق فاصوا

 HIE HSE IE چ

 « (راب ةعلق ) هدرصع تقو حابصلایلع بوتاب هدارآ هحیکرب بوقلاق یماغا
 برقا عبات هېل یخد وب . ردراوتسدا راصحرب راب كنس هکاقح . رایدراو
 هرمشط .راویراپوط نزبرضویهاشو یسهناخ هبج مکرد ررکم راصحبعصو

 شوراور لنامدوا قانک او قارطا هدنرانک قاطن .تعاسر یشوراو

 هلج کردمیظع ٌهقنالب متر هلود یفاص هدنرانک قاقاطب یفرطرب . ردمیظع "

 نواو رلناکد ردق زو زکسو . ردرلوا یلوتروا راسو هتخن ددع كس ییا

 ییالوشبق اما ۰ ردیاب یر ۰ راو یرلاسبلک فلکم یلکاج ددع کیا
 ذبذل اما رولوا یعوزوا هچرک . زالوا یران ۰ ینوتب زو ربجئا هلبا قلوا
 قازق رومعم لوذم یرانامروا هدقانوق رب بوقلاق ندنآ : زالوا رادآ و

 . قدلوا لصاو هب ( هقنالب» بوک یراهرف هلو
 داوسر هدهمظع ةر زجرب هدنحا لوک قلقاطبرب : هقنالب فاما

 یلوط كرسج جاغا هجنلک ههعلقات هدنرزوا وص هنا هدنرانک لوک . ردمظعم
 هدهر زج یهعلق بوریدلاق هلا كربمز یرلرسج ندر هج . ردتعاس ییا

 ینوک شبق اما . ردقوب یساورپ و كاب الصا ندراتات یرانوک زاب ۰ راربقارپ
 :ردشلآ رسا كىلا ی تورا یتوراووب دام و هک نفرت وط لا
 . راو وا كس ىم هدهعاق نورد رد هدهرشط ندهرزح یرار تعارز

 . ردقوب راثآ ندهحنابو غاب . ردراو یرید ردق یعرکیو یناکد ردق زویتلا
 (شآراضا) ره ندرلهبرف و لوجو قلنامروا هدنسنا ارآ ندارو
 ۱ . كدلک هنسهعلق

 نیت هاط اد یل یو ما: (شاراضا) ةملق فاصوا

 كنلارق هل. ردراوتسا واصحو يوق همافر م كرا ر اللا

 نوردو كلام هرکسع حالسرپ كس چوا . ردقلاشاپ اب وک بولوا هدنمکح
 هل هدلحموب . ردراو ناکد زوسحوا هسنک زوقط هن اح كس یا هدرابصح

 تاورشمو تالوک ام هبارآ زو و باده هنسأغا ىلا هبارآ ید ندشارف

 هداحو . یدریو یزمهصح بوند « كرتشت اادهلا » ید هریقح بولک

 وقارق لنکمو حاسم كيب زوئوا ندنناج لارف ( هقلاشراو) یک احل وقارق



 هننناج لاش هن زب ندنآ . رارروتک هسا هليا هع یخ راهویم هلح یقاخ
 قرالاج نرلهتموروت یرکسع هل لمکمو حاسم ددع كيب نوا نکردک
 یلاب بولک دادما هرکسع مزب هلیراوط هناخهبجنو یراهبرع ددع كيب یتلآ
 ' ندتتالو لکس كلدرا لارق یفوفار بوریو رلاباده هنبرلاغا تواو هنساغا
 لوا هلبا ران | . رایدروتک ربخ بوبد مهبالوا لفاغ یدلوا نوکنوا یلاقیچ
 7 ینادواح یافص رازب و رغ راتآ اما . قدناب هدلحم مان هروب یار هحک

 یرلهرق رومعمو رانامروا هسنفرط لاش حابصلایع هن ندنآ . كدشا

 هل هلح . قدلوا لصاو ( هسا هاف ) هدتعاس زوقط هردا اشاع ورمس

 ٠ ندنسهعبرا بناوج ةللةمظعلا هدزنکیدتا تکم توراو هنلا هلی رکسع راتاتو

 شت آ راو ردنمس غ س توت آ رلد وط زعم لاب هلبا رلهلوک ردق یسهلک مدا

 هربخذ هب رع زوبش یادوف ند رحم بودا ران امداش بولاق هدنجما دورع

 . یدتک هیهعلق هن بولا غ 2 هتساغا ىلا نراهده هلح بولک هلا

 یل ردکعد  شاط « هجا » ۳ ل . هاش هعلق لاکا

 لج یقه هناا چ وا واک ادا نیسان رعد ىج ندشاط

 ناتم دسو ناصح یراود اق اک هن یرلر هڪ هرزوا قدنخ اق و

 هدنزاید جافتاو هدشالو هج کلب لکد هدنتالو هل هکر دراوتسا ةعلقو
 لا نکل . ردقوب یوق روسرب هبوب هدنراغاط نالا و هدنمیلقا كنملفو

 هلاوح میافع هی«ماق لئاح هفرطلوا اما . ردراو یسهلاوح لپس كننهساق

 اشاب هزاا یتخ . ردشلوا نیما ندقرط هلاوح لوا هعاق بواب راهمانط

 رسم ی اردا ءرصاح نوک یدب شک نهعلق وب نکیا یسلاو یزوا
 لا یدک هراس وها تدوع ها یل ندید
 ی رکسع تلع هک هدادما یرکتتع رانا « هسشا هرنضاحم بولک لنا نکشیع

 یهعلقوب ریا رسي مهللا . یدرولوا حتف ادخماب ندالغوطحق هساموق

 یرکسع مالتسا هل هلزعرکسع مزب » م ؟یدلک رخ ندنلارق هل نکردبا اشام

  یرکسع عرق رک یک تر هتل سماق ( شارابضا ) بوقلاق
 لا ندتلا هسجناق ناه هحنلک ربخ وا « ردهدزوا كل هفرطلوا یخد



 ۱۳۷ ۱ نیتوخ اف

 نا رضاح بوک هدادما یرکسع كس نوا ندقرط لارف هل کم

 هدنبناج زدلب بویمروتک هنسهعلق هچناق نانب روک هدزفرط لوص یزپ رلنآ
 ۱ . شا هدفرطاوا ناطلنس یدلارو هک زابدروتک هغر هتلژ ورود

 یاطاس ندلارون الوا : هتفژورود سور نک اح هل تالو ناسرد

 لماک لابم هقرش باخ هلبرانک هلروط رهن كرهمد زرلک تسار هدنو هدنوش

 : هب(ورقشار) بودک زیغالوق هربص زګوا یرکسع هل هدناتسنامروا قانوقرب
 تیاغ هدنرانک هلروط رې اما . ردلکد مولعم یسناب هووقشاز ٌهقنالب .كدلک

 یجنکیا بوک رلارق نادابآ هرجا رلارح هتنناج زدلب ندنآ ۰ ردرهش رومعم
 هدنتیالو هل ید وب : ولبهوم علق فاصوا . كدلک ه ( وایهوم) هدنوک " 4

 هرزوا ابقر, یسهعلق ج | اما . ردشالو تمینغ هدنمکح یعازق هقنژورد
 قاغ قارق روا كنج زادنا كنفت كيحوأ هدنجما ۰ ردانعر ُهعلقرب اس شاط

 یلوتروا هتختو زاس كببجوا هدنرانک هلروط رهن یشوراو هرشط اما . راو

 مدا یرلجاغآ هشالپ نیتمو روهعم یسهجاب و غابو یرازایو وشراحو

 یرازایو ودشراج . ردهشالب یلفارپ وط یلوط متر هلج یجا زامهیلقاجوق
 هرجا رلنامروا زود هقرش بناح ندارو . ردراو یرلاسلک للحاخ رومعمو

 لصاو هنبز یارح لزنم هد هحیکرب بودیا لزانم عطق هدرارب رازن
 . ردراز هلال یارح رب ولوصو رازنحو ولتوا بار یمارو . قدلوا

 زسجاغا لاسموق هاکو هدقانامروا هک هدنعاسنوا حاصل ایلع یستریا ندنآ .
 . ردکللارق وقارق یسانب كزهماق . كدلك هسزّهعلق بود هلبا رار رازن

 مان کش هرزوا اف نا راز های جوا یمەعلو جا دن لات نم

 یرلب وط فلکمو یس.هناخ هج نداد هملقر تب شاط کحتسمو ناتم

 تاغ یشوراو ا FAG هنا اما ۱ ردراو ES كيب چواو

  تیاغ یرارئکر بدو ردرلوا یلوتروا زاسو هتحت كم جوا ههم ردکویبا
 هدر, قلشاط پراص یفارطا یسهقنالب یعاشاو یرازاو وشراحو . ردقوج

 یرصح ودح كنىراهګاب . ردشوراو براص یوف یدو لقدنخ براصو

 رهشو ندنغیدلوا ناوارف یکیرا « یدومرآ « یزارک ۰ یسالا بولالوا



  یمهمانتحایس یلچایلوا ۱۳۹

DUK HITS IEهک دهم  DEیک  IKجک هک هم  OE MIDISاکیا زی  IED 

 رف هدنتلآ ناتوح ةعلق ناه هدکدلک یرابوتکم كناطلس نیدلارون وند

 ا یا هلاش باح هللا تانغ هلح بوللاح راتکرح سوکو راتلحر

 هلروطر من یسارو ۰ قدلوا لصاو هقورود هلق هدنمکح كنادغو بودک
 یلوتروا زاس ردق كيب هدنشوراو . رد هعلق شاط لوجوکرب هدنرانک

 بولاق دیمب قانوقرب هدزفرط غاص . ردهعاق رومعم یلهحتابو یلغابو نلاسیلکو
 یسارو .كلدلک هس اوضر هقنالب لوح دا یا ندننوح هلرکسع هلحز

 بولو او وشن ها تمدخ هنانع لا + ردبسهملق؛كنلارق هل رخا و الوا

 قرق بولوب تصرف اغا مانبرب ندنمسق هلوک مان ناوضر نالوا یشاب یحویق
 رارف هقاع قازق بوبد یرلتا زومود زیدس كميلصا نطو هآ هرکوص ندب
 رصتخو دیفم الاح . رارید هسخاوضر ٌهملق ندنکیدتبا انب ییهعلقوب بودیا

 و .ردرلوا یلوئروا زاس هراب زوش یشوراو .ردکح هعلق هقنالب لوح وکر

 قاحو بودیا ثکم هلیراهاکتبورابو یرلهاکرخو همیخ مالسارکسعهلح هدلحم
 راک كلك ندمولطو راطو ندزاسو ندشماق هدتعاس نآ نوح رکسع راتات

 لب هلیرانات قاجوب كيب قرق بودبا ادب راقنرچو راشاق ددع زوب هو
 رطاب هدوقو اغا یو لیاط هراصو اغا دمج یهرد كشا للام رک قآ و یساغا

 كلم بودک ندنشاب یلقع كريةح ناه ندنرلقدلوا نوذأم ند اشاب هلم انا

 هلبا رخ ءاعد هدمکیدتا اجر هکمتک هرفس هلباراتات بوشود هنغابآ كناشایدجحا
3 

 بت رب

 هساوضر بودا سو یش رش تسد كناشاب الوا . كلدتیک هرفس هلبساغا یاب

 ییرکسع راتات هدفرط وشرق بوک هلتمالس ریقح رهن هلروط هلقناق هدنبرق
 یدبقرق بولوا ینوک البرکرب ندرشنورشح هلَةظملا . مدتیا اشام و وریس
 هدنراقدروا كرلودنک هب هلروطرهن هلراریکراب كسب یللا زوب یرکسع راتات كيب
 یاب تلا یدنکوب وص بولود هلیغایآ تآ كيب زوب هرک ردقوب هلروط رهن
 راتات كيب هچ . رايد هدرکس هدربکس ندوص راتات كيب ها بولاق غیص

 شکر ندرامولط بوک هرجا نیعلاةفرط هليا مولطو هليا طوب و هلک یخد
 . .رایدنالتآ هرجا نیملاةفرط و رایدتک بوراقیج یتراباسا هلجو یراجیلقو

 : هدنفصن كنسهدعلایذ ید شعلا كس هلعالغ ید نواو هللا تآ یہ



 ۱ نتوخ هعلق

 فطل تاغ یساوهو بآ كنتوخو اما .یدرردا باوک هید « رارق

 « یراهبوح یللکک هایس قیجا یشاب « یرلزبق ( ادزاق) كاوت ندننیدلوا

 ناو یلاب «یعاونا كنسرابقار هلروخ « دم وب ۰ یرلوص هبرآ یراجابو غاب

Al oi a ۱ .اى ۱ ٩ aaa 

 . ردروشم تاق

 كلم --اشاب شاقهرق دیهش راونارب دق ص -- نبتوخ هعلق هاکتراز

 یرزو ندوب اشاب شاقهرق روک ذم هرزوا یراتساکح كزعدنفا اشاب دا

 كيبیدیو شلوا دیبش بولیروا هلبا نوشروق ندننل | هدنکنج روباط نکیآ
 نفد هدکاب لاخوب كرهدبا شون یتداهش ماج هدلحمو ید یرکسع ندو ا

 ماع هللاهحر . ردمولعم یرامسا هدنرلرالم كن سە الح « ردزاشلدا "

 لاحهدوسا+ هدنتل | نبتوخ هل هلبا مالسا رک اسع هلج ادخ تمکچ . نعجا
 بوتکمرب ندناطلس ندلارون یشادنرق كناغ راتات هدشالو هل راس هرزوآ ٩

 كيبیدب قرق الاح مناطلس مدنفاش » مکشما ریرحت هلیوا بولک بولسا تیحم
 ییدبع فا رش ناضهر هدم رابد هلبا راکش ودع راتفر اص زانات کبک

 نجدال ٌهعلق هدنرانک وصقا هدنالو یغازق هقفوژو رزد هلبا رافلا بولق

 قازقکرسو « قازق تمهرشو . قازق شادرق زادنا كنفت كيبقرق هدشلآ "
 مدنفا م . زیادامراو هرزوا لارق یحقوقار هلزمراتسود مان قازق ابردنآ و

 یوتکم كنيراترضح ناخ یارک دم زعاخ اغا هلیا زی واسا تب بوتکم "
 مالسا هانشدانو نوحما كاب فرش زب نع هدقداو لومو هال یو ٩

 بوباللوت لیجمتلایلع هبناج وب نس اغا لاب هلیراتات قاجوب نوسلوا نوچیشا ۰
 هدنسهدلق نامرکقآ دوخاب هدنرایوک ی لاب دوخاب هدنسهمق ردنب زکف رش بانچ
 یهاشداپ ةناخهبجو یرکسع یرجیکی هدایپ هلبا كزس اریز . زسدیا هظفاحم "
 نداعد رخ ی ناک . ردلکشم كّما وفس هزس ا کا ران . زدزاو ٍ

 العارب هنیرفاک رام نادشب و قالفا هدیاحروا یارح یندو . زسیئونوا

 یلارق هل بوروا هنخر یلیخ هرارق خ زود رافکز سهمروا یدم روتاص
 هنیرو اط كلارق یحقوقار یند"جیلقرب یراب بانج بودیا ظح ردق اند "
 « زسهودنوک هبناجوب مومعلایلع ینراتات قاجوب مدنفا مث نامه .هیلیا رتسیم
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 ج
 هل نانع ناطلس هرکوصندکنج .یدلوا رسمحتف ندزوبوا رابدربتک یشق
 قلوا حالصوحلص لدبینسهعلقننوخ هد یلارق هل هلکعا حالصوحلص هبلارق

 ناخ نا . یدلیا ماست هاب رلهناخ هجو پوطو حاتفم هناخنامغ ناطلس هرزوا

 شم هدننلرابوب یب نادغب مزالاح .یدتاناسحا هنکبنادغب ییتوخوب ید
 ندنحا هدزمغیدراو هیاروا . ردکح هعلق لاثم هقنالب كجوکرب كلام هوک هراب
 بوابتآ را وطهدرخ هرابیللا قرقندهعلق .رایدتنا باتشهباشابلابقتسا رابلن ادغب
 بوتلوا تکم هدنرانک هلروط رهن هدنتلآ نتوخ ٌهعلق . یدلدا راقلنامداش
 ینامطح هعلق . یدناوا ناصت رللوغ هرقو رابجهخرح هش ههل را باوج

 غاب یفزوب ۰ لاب یجیفزوب « ریفیص كسب « نویق كيب جوا هیاشاپ یرارابوبو
 دد ا راه ع وتناخ ییا ولت مشتلآ شقنم هلرءیخذ ورود زو هو

 هبارآ كيب لماکو یشید قاب کوب هبارآ ربو رومس هتخت نواو هسیک رشیمرکی

 .رایدربتک ین ریاده یرارکراب نادغب نالیک هلرلکک ۱ ضایبصاخو تامکپ
 هکیدبد نمدنقا اشاب دمحا كلم هدقدلوا تمينغ لئان رثامترصن رک اسع هلم
 ادخدمح « كدا ناملغ هدهصاخ رالک هدکدلک هنتلآ هعلقو هلبا ناخ ناڼع »
 ی هدر وک هلا ناماو نما یهیلقو بولوا یمظعم رادرس كتلود یدمش

 تلا ناطلس بولآ یرارسا كم ردقو قرارق یبرافک كب زکمیمرکی
 « قدراقح یماقتنا

 كحوکرب اس شاط یدادش هدنرانک یرههلروط : نتوخ ٌةعلق لاکشا
 :راو یسوقکیا . ردننتم تباف قدنخو ردعدآ زویشب كسب یعرج هک ردهعلق

 هنیدآ راو رتسانمرب مظع لام هملق هدنجا ردرظان هن رانک هلروط یرب
 راو یرلهلق لوتروا هغ ددع ناسکس . ودنتم تاغ . رارد ( یافتسا)

 او ر غا یلوتروا هغ یرادقم شع شعلا یځآ هدراصح نورد

 یرضوط هن رې هلروط یشوراو هرشطاما راو یراناکد ردق یللاو یرلوا
 نامزیرلکدتیا ارشوعیب هدراناکدوب چالا :ردرانکد لو ووا نیمافوزاس

 1 كرت یدک » : بودا نالانو دایرف نوجا رارفاک نالبرق ی رلحاص ناکد

 یرس ید یلارف یفوفار 9 لدرا ؟ یلکد رک سرد ههو هل



 ۱۳۳ نیتوخ ٌهعلق فاصوا
 ۱ NEDE NDE NANE NDE TIDE NDE NDE DDE NIE NOE NOE NAE NEDE N دم شا دخت

 I رجا راغاط كنمدنفا اشاپ امدقم ناه نکیآ هدنلحم مظع كنج -
 كرفاک بوقح هلا « هللا هللا » یادص کر ندوصو ینو یی یدو

 بولاق هدنسارآ یللاثع هلبراتات قاحو هکیدروک رافک ناه . رایدلآ بدرا
 هلج هدن | رب ادخ ساب اما .یدروط بوناص مرهدیا تمواقم کنج لپس

 ههلروط رهن ینیسلاةیق بوک ندبات شتآ غبت نادند رافک كيبزکسیمرکی
 یرارافک بوریدلس هلبرلتآ هنیرهن هلروط یراتاتلاب ید هدنآ وا .یدروا "

 . لیدتنا ربسا قرهراقبج هبهرق بوتوط ندنرلهقاس هرق « ندنراحاص هرق
 یتدرانآ بولوا صالخ ندنلا لاشاب مزب ید زافک ندا زارف هراغاط 6

 رهلک هل . رابدالشاب هنناو ها بولوا نها "هلسلس دنبرسا هتسلدو هتساپ

 یرلهلکوب هراریسا هل بولیفبب یک راغاط هدنکوا یسهدریارس كناشاپ
 بوط یا نواو رپسا كيکیا بونالزوط هلک كيزکس یعرکی بوریدزوب
 هباشایدمم یلور وک هتدامس ُهناتسا اغا دما هلبا یراقارباب یلجاخ ۰ هناخهحو

 هنروضح یاغا ىلع نوزوا نوعلم یسادختک نادغب ؛قالفا زیت دکدردنوک

 هغد نس هد ردە یرلهلک ییئادس غل و قالفاو « نوعلمهر » تورت

 هسرولوا یصاع رانوا رکا ردا ارتفا هادو قالفا اغا دحا كم هکید

 دلب ین هسیربف ود « یر زنخ وش اف رب کد ا د

 یاحروا اشاب دمحا كلم ندلا . یدرړدتا لتف هداروا بوروس هلىمان

 تروشم یرلراشیاهلہ نی بور دتا ثکم هرسمهنمیم هدنسارح
 (نتوخ ) هلآ راشغلا هدهحکر نوکر بوقلاق ندنسارح یاحوا كرهدیا
 . قدراو هنسهعلق

 ناثع ناطلس نکیا هدنمکح یارف هل هعلقو دب نتوخ هعلق فاصوا و

 كحتفو . یدلوا بدم یی یدتسا هرصاحم هلرکسع كس زونکیا یا نا 1
 كيب ها بولک یراروباط دادنا ندرللارق کءدفارطا بیس هتسمالوا رتسیم |
 بولوا دیش یخد اشاب شاقهراق یر زو ندوب ادعام ندنشدل وا تز ِ

 زو ند ( لوق ) كناخ نانع هدبیس رب . یدلس یزوک كلرکسع ندزوب و ر

 هليا ریخأتو قوع بولوا نادرکور یغد لوق هلهجو وب . یدبا یسریوچ "
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 نادش رخآ « لوا یمهبحان یارواوب . دا رلافص كرهریشس راماعط

 . ردناتسرامع شلوا عقاو هتیزانک هلروط رم هکردرب رومعم تباع كالو

 هتناج یاحرواوب یغازق ( اقفوژورود ) ندنسشراق هلروط رهن هجیهاک نک
 -هخرج یساغا یلاب ندیک یرابا هدلحوب ادخ تمکح . ردبا بارخ بوک
 هدکدتلیوس یرالدو اشاب دما كلم .رابدربتک لدرفاک ددع یدب ندشمرابج

 كرهملر و ناما ناه . رایدر و رخ ود « راصاب رفاک یزس یدمش هتشيا »

 نامآ » بولک یجدابرف رانا یلتآ چاق رب هک هلدروک ینا . یدناوا لتق رارفاک
 . هتسهآ بونالنآ كی مت اما ۰ ردمیظع كنج هدیرلیا تعاس رب « مناطلس

 « مخالا هلوا زرکخ هزکرزوا هلن یزفاک یو ر . كلک هدادمآ هتسهآ

 راکماک یاشاپ ناه هجدک هکنج بودرکس یرلبا راتکس ردا لواو رایدید
 یربک بوریغخ تلاص یرکسع هدزکددع كيب ناسکس بویمربدلاح هناخرتهم

 هلج بوبوق ینیرارکسع یناجنس هزیو «لیدنتسوکءاسیلک قرق هرزوا قلغآ
 تعاسرپ تجاتچ هباکر باکر «ریار, یشاب تآ بورد هل ع الکوتم هلیا رکسع
 ناملسم تازغ هلح هجننل وا عاتسایمادص یدح كنابلکو كنفوتو پوط هجندک
 ا ی بوق ارج را رور تردا
 یفواح روواق » یرارانات قاحو بوشود هو تآ یرابا لک ع فک <

 یرلدارعرکماما .یدراراحاق كردبا تراشا هزب ود [ !ناعكب رفاک ]«نامح

 یاعروا ردم یاشا ناه . شعا كمرتک هن رزوا ۸ تبع مز یمشد

 كولب جوا ییدجوم شوج هرجا راغاط هدنتیاهن یفرط غاص كنسارحم
 یاب نالوا رکسع ةعیلط مزب هللا رافک . یدلبا هدامآ هدراهاکنک بودنا

 كنمدنفا اشاپ ناه هحنلک یلناق یرالوقو یرالا ندیاخروا یارح یرکسع
 هزابآ حلسم زوب هو اغا لیلخ لاح یلاع يشك او اغا دنا یلهتغرا
 نادغ و قالفا یکدرک هنوق دروق جا نمرلاغا ناکروتو دروک « سکر جو
 كرارق خزود رافک اما . رایدالشاب هفمروا جلبق بوریک هنجما كنسهرفک

 هديا « هديا كنج بورودوق یک رب زنخ یلهراب بویلوا یساورپ و كاب الصا
 هدقدلوا ماغ بولک هدیسورک هارافک بولک هنساتروا كنسارح یاحروا ان
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 : زکیدتک هشالو هل ندردنب ةا

 ددع چ وا بوللاج راتلحر س کدو رجس ندر هل وا

 كس یدب قرق اغا مالسا یلغوا اغا رفس یماغا یلاو هاب رارکسع ںاتاریمریم
 یهچرح یرابا هرانا قاحو ردا Ê شوق « لتاوص « یلقدص هدیزک

 هناخ هبج هل بل وق وق هل اما . رابدتنک یرابا بونلاح راکرک سوک بولوا
 بوت وا نام قلاق هدردن هعلق به یرایهاس كولب اشا هلا راب وطو

 "الکوتمندردنب هلارکسع هد زک 3 ۱ ین ید یا اشایدحاتلم قحمآ
 نادنیو قالفا امدقم ۰ یدک هوانک هلروط مش تا هد |

 قالفا هتسشا « مناطلس ناما » بولک هیاشاپ زم راتشاچ ی
 یو ندیفوقار ودينا نرخ زکفدروط هدردنن و كزمس ران ادغب و

 هلا نوک روا ا ۽ ن راب بواک هدادما هنادغب و قالفا راح انا طاق كس نوا

 راتشاح نلک ردم یاشاب هدنرلکدریو ییربخ « ! راراصاب هدندیک وصرب یزس
 هراناریمریم ددع چ وا و هنفرط یساغا یاب نالوا حهخرح ینساغا رب هلبا

 تعاس شب نوا لماک اشاب هدفرط یر . رابدروط هدامآ هدران | ۰ یدردنوک

 ( هراخس) بوک ندقابا ا راتآ فر ( یی ونش ) بودک هدردنب كاخ
 نادغبو دلرکسا یرهن ج ونشي . ردندنسارق یمهیحان ردنب « كدلک هنسهبرق

 هحابص هدنیوک هراخیسوب . ریشیراق هب هلروط رېن هداروب بواک ندنراغاط
 .رابدروط هدامآ حالسرپ بویمروکیزو تحارو باوخ مالسا رکسعهلج ردق
 راتاحر ریفن حاصل |یلع ندنآ . یدلوروک ناشنو مان ندنمشد ادخ دم اما

 (زویور) كرءهک هدوریک هل راقلرغا ایهمو رضاح رکسع هلج بوللاچ
 یهجاب ٤ لعاب ددع زو یل ا 4 ردیدودح رخا ردت حان ن كدلک هنسب رق

 هدرصع تقو نوک ل وا بودیا زوبع ینوکوب ۰ ردیپ وک نادخب یسایاعر
 یزنزاهک خو هل دار یا

 رالووارقو راج هتح هب هعل رابناوح هدقدنا وا کم بوروق تحاتح هبانط بانط

 بوصآ رانازقنوک لوا هلبمالسارکسع هدیرب زب . رایدرک هراوصوت نوک
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 كس زو کیا یلارق هلو شم همرک هنتالو هل اهد اما شلک هنیرلارح لکیس

 نادخ و قالفا نالوا عات هرس اما ۰ رد رظتنم هدادما < هزکهک هلزرس هلرکسع

 قمروا یزسو راشمردن وک دادما هب یقوقار رکسع شات تلم کن ی رک

 «یدردنوک هدنوک شب هل روک هلا راذلا_یرالدوب اشا هدکدید « راردهرزوا

 ا :ناده ا یددندامسرد ةا لقن رال یلالم رب لاوحا وب

 همزود كناسشاپ دحا كلم بخوب ۰ مناطلس » هب ییرپوک كناغا ىلع نوزوا
 «. دا لتق ی هسرر و دادما هلارق یحقوقار نادغ و قالفا رک | ردسارتفا

 بولآ ربخ هدنثآ یسملق ردنب اشاپ كلم ینکیدستا ید یاوعد وید
 نادش و قالفا شیدنا تفاعو ر دم یاشاب ناه .یدالک | ینکیدر دلوا هد رالد

 رک اسع اشاب هدنرکدربتک یتجح كربخ هدنوکییا بوردنوک راتشاع هنفرط
 تیرش طخ ندنفرط هناتسا نوک یمهربا + .یدروط تولوا هدامآ هلنا مالسا

 یلارق هل هربتک ناسا شيا هللا ۰ مالال كلم » بولک یئاب یوق رب هلبا

 هماناعد ود « كسهلوا هرزوا تربص بودبا دادما هلا یناخ رانا هزهتسود

 راقل واحرطرابرب مان افا شل آ ندنناخ راتات نوک لوا هت. یدربتک یطخ
 نوک مار رادحاح ! 4 ولوا رضاح ۱ ماه نت مرد ۲ ی « یدربتک

 مان هسخاوضر ندن | بودا تاقالام هدنتل | یسهعلق ندوح هملاشنا هلا زس

 یلارف هل هللا رد ا هدننالو هل بوک ه هلروط رم وا ندهعلق

 فرا دم كنعل یعقوقار بولوارب هل زمعازق ن ثادنرف مرو یاوف ارفو

 هکر ها ردم اا ربخالا هیلوا لهدا تکرح رب ندنکوا زب

 ییحقوقار هلرکسع كيب قرق یاطلس نیدلارون زمشادنرق زب اریز زسهدا

 ندرواط بوراو ید ران[ ها هل یلاعت ههاشنا . ردزشمردنوک هتمارآ

 لاهما هوکو ندناخ « ۰ ر واو ربخ ندران | هزکه رش بانج هه رافال ا رخ
 كرفاک یرابا قاارب بودبا هرواشم هلبا رامدآ هڪ ردم یاشاب هحنلک همان

 ٤ تدر لوقف مست یرقود هشالو مان یاحروا

 یر
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 كلم لصاملا . ردشلروک هليا تارک ینیدغاب رون هنب رزوا هدردق هلل

 ريدا رب ةلفرب قدم هک تمام
 عفت رب « هدنرانک قدنخ « هدنفرط لوح هرشط كنسوق كنهعلقوب

 تازغ هلم « راو یمازفحرف هاکزاع و هربسم رب افرعلا عمج هدرب راداوه

 نالاق هلح یرانک قدنخ . رارلکب هدراو بودا تداسع و تعاط ودنا

 ‹ تآ یرجما ندنآ کرد شل روج قلقمراب و شقلوا هطاحا اارس هژرلکرید
 ااو نخ ر هد هه لجو و نو ااو وا
 یبا را بناوخ واوا راصجو + ردقدنخ و قسم تو زای

 هعاق هرلنادیمواو ردقر یثر ندا رثا الصا « ردرلنادبم نوجا كنج

 یشوراو ًاعطقو العا هدنفرط قرشم كنهملقوب ردرظان یک یربک یرلپوط

 همسک ینازطا هل هکراو یشوراو رب مظع هدنفرط هلبقو یطاپ اما ۰ ردقوب

 . راو یراهاخ لووارقو یرلوف ناولاب هدنفرطیه . ردقدنخ
 ٤ عماح بارم ترد هرجا شوراوو .  یثوراو كنس هعلق ردنب

 كښ هله . ردراو یرلهلم یلادغب و قالفا ید « نیملسم "هل ید

 بولوا یر هناخ یوتروا هلا زاس و هتح یناقوفو یاتح ددع زو ید

 .زدند هر دنش هتح ید یرلهرانم كنىرلعماج .ردیلتتح یرابلوح كنس

 ؛ یایبص بتکم هدرب ییا ردکلام ههرثک تعاح ییماج یهدنحما یشراح
 « قو مریدلاق الصا هدنراقاقوص . راو یراناکد رصتخو دیفم ددع زو یا

 :زدا بارخ ةاربا كج نوک رامک ند ضار . ودزآ هدیزاغا

 یهاکو تانابن « یللوصحم تباغ فرط هلقو یطاب هرشط ندشوراوو اما

 باخ ید یناوغو تا رووا وچ تاج اف لا و یراق
 ن وقو یاب اق رانات لج هکردراردام و عیحش هداعلا قوف یتاخ « ردفیطل

 . راردبا كنح هللا قازف کهدنفرط یشراق كن هلروط حاصر بوک یدوک

 هاکیک رایزاغ اقرب نوکر هدارو ء راو ماج فشکر قجنآ هدنجما كرهش

 یدتلبوس یرلن و ردم یاشاب ؛ رابوزبنک لو قارق ددع یدب تونس هدرازب

 كتتالو لدرا هليا رکسع كيب زو یلغوا یحقوقار یلارق لد را هللاو »
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 یوام یجما « یتا دا | تباغ اما « راشمربدشباب راود ندنغاا .یغانج

 درک یزاقو هدنسازآ وق ریمدو . ردنوک لین قانجرب نوملقو شقن

 رپس هنکوا وق بوروویوق یصفق وب هدهکرعم نبح هک ردلیصا وق ریمدرپ
 فلکمو لوس ردق لوا « راو یماحرب كناخ ناملس هرزوا وقوب . راردبا

 رب یرنع ندرلوا یلوتروا هردنش ددع زوب هلم هدهعلق هلو و . ردلکد

 مکحتسمو نيتم یلوتروا هتخت ددع کیا نوا هعلق یراقویوب . ردقوب ترامع

 وب ۰ راو راپ وسط زیب لاب ہرا مشبتلا هدنرب یه هکردترابع ندمیظع “هلق
 رقص هززوا رلعظع "هق لام هماق هق دا نالوا هدنههش وک ترد .تنهعلق

 رشللا زو ۰ رزو هد هعلق هم بولوا یرلب وط هناهاش ددع زو رکو

 سور كس زو یرفاک شاب ارب ز « ردنللباص یراهلک بوط نشو ددع

 بثاخ بویمهلوا رفظم هئیش رب كرديا هرصاح هرک ینا یناروب هلیرکسع

 « نیا هراصح یعاشا ید وق یمدرب هدنجما كنهعلقوب . ردشمتک رساخو

 «ربراو هنیرانک هلروط رهن ات هعلق یغاشاون هکردوق كوجوکرب رظان هقرش

 هلم راقاب ه هلروط هرزوا یرب یرب رظان هنناح قرش یرلوا هلم هدنجا

 هجابو غاب الصا هدلح وب ۰ ردرلهناخ یلوتروا هریدنش هتخت ددع زوب چ وا

 هقشاب بولوا نکاس هدنوب یرابحموطو یجهبج « یرجحکی هل . ردقوب
 هدنرلهلق ناتم ددع یل ا كراصح یغاشاو . ردیدادش طابر « نتم هلو

 زامریچاق الصا ینیراهقاش سور هکراو یراپ وط زیب لاب رظان هبهلروط رهن
 هلی هریدنش ت ندنلام یدنک اشاب كام یتراتسوا: كراهملقو : نمرو
 قرش هدنرانک هلروط ۱ هرسدت بحاص رزو وا نرفآ . ردشمردتروا

 هلروط « رلربلآ ندن آ یبوص هعلق “لاها هلج ۰ راو یسویق وصرپ رظان هننناج
 ا قد هو لق هدف رطوا الا قلوا ر لاصموق یرانک

 نالوا وق یغاشآ و . ردشلوا عقاو هرزوا ابق هرابق یرب ضمب كنبناجوب

 هدنفرط ییا كبارحم « راو اهد یماج رب كناخ ناماس هدنجنا میافع هلق

 یه هکردراو یدقرم دیهش کیا هدنکوا یسوق اغا . راو راپوط زی لاب
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 ردق یعور سک یللا ۰ قرق هنیکب هسراشیا هنفرط رفاک یشراق یرارفس
 ناظفحتسم هدع كب چ وا . ردقلاغآ یعرکی هلا یرادزد هعلق . رولوا لصاح
 هطوا ید ا یرحک .ردراو ینارف هملق یلاکوکو یهریو بح

 یسشابوص « یسحم . راو یجوطو یجهبح هطوار و یرابجابروج یلوق
 با نوا ما دقق و هد یا ن یا وایی ۲ لاو
 یارش رافک هرکرب هدهتفه هتلا اریز . رولوا دوحوم مالسا رکسع كس
 . ردنا ءرصاحم یهلقوب هدکدلک راخ مد هنیزوک بوجا

 «قاج ا یلارب هدنرانک هلروط روت یسهعلق .  ردنب ةعلق مرجو لاکشا

 شاط « یدادش هدیعبح لکش هرزوا رلایق هکفوک كسکوب یسهلقو یون
 تا و ریغیص «زدراو ردق يدسح ینو دم لفیشاطیه هکردانعر هعلقر انب
 . ردراشاط اراخ كنس ردق ینراخ

 اشنا یهعلقو انا نانلادع نا اغا ناس یسشابرامعم كناخ ناماس

 یلتاعارتخا هرزوا هسدنه ٤ نکا بودا فرص یرودقمراو ا

 هلمح . ردرصاق ناسل هدنفصو کشعا راورابو جا تا و و رلهاق

 « ردراوم راود محرو ناسرخ نیلاق « یلنا قابا رشمرکی یراودورد

 . زدعدآ :یگرکی زو سش تك یتا لماک موزوآ ناب یر را و
 . ردقو قدنخ هدنرانک هلروط رهن اما . ردننرد تداف قدنخ یهدنناح هر

 هله . ردراوتسا راصحو نتم راود تاق کیا هلو یخد یفرطلوا نکل

 ریمد نتمو كو رابجآ هشوراو رظان هب لق بناح یرب راو یسوبت ییا

 بور دلاف هحنکس هلا سحزو بالود یرمسح هما هرزوآ قد هکردوق

 ندوق كوس هلفلوا راود تاق ییا هلم هعلقو . رلردما ربس هنسوق هعلق

 هدنرزوا بولوا فوشکم هب هلق . ردراو ید وق ربمد تاق رب یرجا
 هوا هدرب ماحدزاو هدالاو تات ابا راو یخرات هس شا هو را
 صرع ضاسب رب هدنفرظ غاص كخراتوب . یدمهیزاب ندنفیدمهلوا تئارق
 « ینطصم راج یقشاع ۰۰۱۰۰ مناخ هیقر مناج ! ها هلیا طخ نسح هرزوا

 كينزا شقنمر, بوبوا شاطرپ هدنناب طسسوا طخوب . شه وا ریرح هيد
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 یسهمانتحایس یلجایاوا ۱۹۹

 للوتروا زاس ردق زو ییا بولوا جا زانو خم هلروطو ۷ یسهعلق

 . ردیتالو قازق یفاص یسشراق هلروطرهن كنوب . راو یماسیلکرب « یسهناخ
 یرهن هلروط . كدلکه ( یوک کی ) بودیک تعاس چ وا هبرغ تمس نداروب

ESا ردن هدارو . ردلادڅب یمااعر بولوا یوک مظعمرب  

 یسهعاقردنب هدزمکیدتک تعاس چ وا هبرغ بناج بولآ راز زغالوق ندنفرط
 ددع كس زوقط هل نالوا تراع ندنرکسع ردنب هلةمظءعلا . یدلوا نایات

 كنابک لبا مظع یالآ بوقبج هلاقتسا یناشاپ رکسع لمکمو فلکم حالسرپ
 بولت آ رلکشو بوط 19 نده لق هدقدراو هتل ا هعلق كرکح ید

 تاراد نهدنفا اب . یدلوا كانهزرل ,ندیوک بوط یادص ناسا و نامز

 هسک رب هنتارفن هعلق ناقبج هلاقتسا بودبا ثکم هدنس هدرارمس هلیرفورک
 نوک چ وا نوحیالوا عج ریش هدردزب یار تودا ناسخآ شسح

 كناتسرفاک ردسو ارز « یدنلوا نامرف رالووارق ههعیرا فارطا هلبا دعا
 . ردهدنسهبروا ات

 ینسهعلق نامرک قآ ناخ دی زاب هدنح رات ۸۸٩ س . ردنس هعلق فاصوا

 رصتخح و دم نوح ا د هراکشو دع راتات اشاب دما كدکه لعوب هدکدتا حتف

 تودنا مد« یهیلق وا قازف هدسناخ ناملس رۆ 9 راردا ات هلفر

 فاخ رانا رخ هلغمربق یرانات راسور نکرک ییهلروط رهن یرکسع رانات
 هعاقو هلنواه او شعا احر ینسعلوا ان هعلقرب هدلمو ندناخ ناماس

 اف نام یا كاا یژرا ال + رقبا اس
 صاخ كنکب بولوا یتخت کب قاحنس هقشاب هدنتلابا یزوا . ردنتم دسو

 .رد (4۰) یتماعز بابراو (۳۱۲) یرامت بابرا . ردها (۳ع۰۰۰۰) ینوباه
 هرکسعزو شب ید یی . رولوا یرکسع كس چ وا هلیرلولهبج هرزوا نوناق

 یلشاب ۰ یرلاغا توا « یسئابزو « یسشاب یرج ۰ یک یالا . ردکلام

 م

 ,قرق ؛ رداضف فیرش هلمسهباب هخا یللا زون . ردراو یرالوف توا . یراغا :

 هنکبو . رولوا یبصاح تک ر تلادع هحور هنسضاق ندنس هحان ددع

 یرلکدتا ریا شا شب كراتات رک ا . رولوا یدناقو داع ردق هسک یعرک



 ۱۱۰ نامرک قا ٌهعلق

 ندجاغا تاقرب هدنسهرشط . ودرومعم الاح هکردشهلا اس ندشاط قرهلوا
 نهم دک هتنرابد مرقو هبوزوا ندنامرک قا ۰ ردراو یراصح هقنالب هلود

 ددع زو کیا «یرادزد هلغلوا دیک یلمزال رارع هدنسهعلق قننابوب یهلروط

 راپ وط یهابش « هدرخ هراب یعرکی ۰ یس هناخ هبج ؛ ردراو یلارفن حلسم

 كنهعلف دفا شاب دمحا كلم هدزمکیدتیا تکم ا هعاقو . ردراو

 رلکنفت نایلاد ددعیللا هبهعلق نوردبوریدتا رهط هرکسعلاماق یقدنخ

 ندارو . یدنلوا دق هنلحس نامرک قآ قرهللق رادزد ماست بویلبا فقو

 یالا نمدنقا انشای بودک هدزوا ینه ف نچ ی اع لاا کم

 هنسهب رق ( نسح یجاح ) هارهدک هب غ بوش هلیرانک هلروط رب هلا مظع

 مالسا یغوا كناغا رفس . ردسالشق كناغا رفس یربزو یاخ راتات . كدلک

 رانا زاهش یلتاوصو یلفادص كيب قرق یناشاپ هدلحم وب هلغلوا یساغا یلاب اغا

 ربغیص زوو نویوق كيب همالسا رکسع هلو هیاشاپ بوقیج لابقتسا هلیراپزاغ
 ندا یدلیا موبط قوط یانغ هل كرهلا مظع تفاض نو الافو

 ؛ردییوکی لاب رومعم یلعماجرب بیرق هبهلروطرهن « كدلک هنسهرق ( زاقروق )
 هک زدم وک یلایرومعمیلعماح رب .كدلک هنسهب رق ( ناغیطاوصناطلس) نداروب
 ییدم كرات د : 6رداتم برض روپشم ًاناذ . ردیلوتزوا زاس یرلوآ هل

 ندارو . رارد « ۱ زاسان یرایدنک ۰ اس یراوا « یرد کاک « یراد

 هنسهبرق ( لانوط ) نداروب . ردییوک یلاب هدوب هک كدلک هنسهيرق ( اقروب )
 هگراتک هرو نت ه غ باح مارو رد دل

 زاس زوب شپ هدنسهیحان یسهعلق ردنب . كدلک هنسهصق ( هجیلپوچ ) كرءهدیک
 رانا روم هدنمکح یساغا یاب یناکد ددع شم «یلعماح « یلهناخ یلوتروا

 یرهن هلروط . رولوا رازاپ یارک تبع هرکرب هدهتفه . ردسوک حالواو

 هلرهدک هرغ فرط ندارو . ردقوج یراهجابو غاب هلغلوا هدنرانک
 كدلک هنس رق ( اتنوول ) نداروب . ردسوک حالوا « كدلک هنسهمرق ( زاملت)

 (ناپوق ) هلرهدیک هبرغ بناج هنب ۰ ردحالوا یبایعر . ردندنرابوک ردنب
 ردنب اما . ردهدنمکح یساغا یاب بولوا یینادغب به یماناعر كدلک هنس رق
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 هلیسهدایز هيد « راو یراساسب هنجا بیارغو بیاج هلو ید هدرازب»

 مارو كفار فا یرلبش ضد زکشیدلو و « زابدلیا بفیصوتو فرحت
 هن « یدناب هنا . قدقارب هشنآ یراطاس هڪ لالاةتقح . رابدید ؟ یعراس

 بوراقبح ندشتا بوبا را هلس یترارح كشتا« یدرازو و یدلیرواق

 وا « كدربو هباشاب یره !! ىدا هراخم بوک کكدروک هدرمغیدل | هزملا

 راد هنوک ها هدربقح الاحو . یدردنوک هناطلس اق هدنو اه هناتسا ید
 . مالسااو ردراو

 رک لاح هک بناح بوقلاق ربارب هلنهدفا اشاب ندنامرک قآ هدعب

 . ردیناکم كنکاح یراتات قاحوب یساروب هک دلک هلحم مان ( یسالشق ناخ )

 تعاس رب ندهلروط رهنو یلوتروا زاس هدیسهلج بولوا یلهناخ زوب شب

 یساغا یلاب « ردیوکرب یلماجو عماح « ناخ لاثم هبصق نادابآ و رومعم « دم
 یار کا یوا ا انار ردیف ل یاناغ را کا یرطگتو
 راتفر ابص راتات ردق شب قرق کرو د یراتات قاحو هرانو . ردهدنمکح

 مدرلنو . ردزابوک واطقاو هلشق « یوک هداب زو کیا هله ؛ رلردراکش ودع

 یلوبناتسا . ردقو هکلب هدعرق تالو تحلو تاناوبح قزر « لام نالوا

 هلروط هلبا هنوط روت یراناکم كرلراتاتوب . ردرانوب ندا تمينغ هلا لابو غاب
 کیا هحنلک ههلروط هللا هنوطو ردقانوق ش یلوط هن غا ندقرش هدنسارآ

 یزوا یم لج « راقبح رکبع رادما قوح ندرانو « ردو قانوق همرک

 هلکنا طبض یساغا یلاب كنناخ راتات ییاروب ۰ ردرلرومأم هن ما یریزو
 ندارو . ردرا, زاغ عیطم تاغ« ررر رشع ندنلام انع هدەاشاب « هدەاقا

 . كدلك هنسهملق ( راصح قباب ) كلرهدیک لایم هبرغ بناج
 ال هدندسک یغانا هلروط رهن . هدنک اخ نامرک قا - راصح قننا

 - هدمدقتام . ردیوق لقرب یلەتحت یرویس یرزوا « رودم یک یبهعلق هطلغ

 یارک دم زمس هدمب . ردیسانب یلو دیزیاب ناطاس . شما هعلق میظع

 ۱۶۳۲۵ هدم :یدنبابایو بارخ كردا التسا قازف یهملوو هدنرضع ناخ
 یدادش یهعلقو اشابقاشقش یکاحیزوا هلرنامرف كناخدمحا ناطلس هدنسهنس
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 ۱۱۳ نامرک قا هملق

 لزق ءا قاام یک ا ضاب . ردکد تایر دارابدره شقو

 . ردروشمو فورعم یعوف تعاس + یسهرآ و یادش

 و کالوا مواعم وش هاف ناول ساب مقلارش مهم "یداو:فاصوا

 صا ننرقلاوذ A E ىدا ارد هله نافوطل ادعب یرادداو نانا یا

 لاو رسا ناو مدقدنف | هز یاد توک ی زافو کد کا

 «رایدندیا ناو بونک, یرابداو وب یموقهنجا یی نالقثموق بولاقناتسلامر
 ناورشون رخآ . یداوا یراتحار یاح كنهنحا اضفو لد هنامز هرس اکا

 بوک هننیمز نامرک قا و هلردیا تحایس ماع ناول مان لاصلص هدنرصع
 كنهبنجا هدنبرق نکل . یرب هعلقرب فطل یساوهو بآ ؟ قا هسروک هن
 هنموق هنحا ها بودا حج ا لاحرد ؛ راو ا یاح

 هنیرزوا مدآ یب نامآ رللوا نک اس هدمقلارق هنب » بودیا مظعا مسلطرب
 و نالا اتع لا: ردشمزا هسد « راهمراو هرزوا رانآ مدا ی و راهلک

 . رولوا ناربحو هلاو ناربک هنجما هک ردرب رب فوخو بهم « یرب موق یداو

 هلیدیصق قمروا یندوراو كنامرک قآ هلی رلاقاش هراپ شمت قاع قازق یتح
 نامرکآ هل ینیراقیباق هرکوص ۰ رارولوا با هلج بو رک هرجا مقلارقوب
 دا كنامرکقآ قازق یرب ندرصع لوا الاخ . راردبا تمینغ بول یعوف

 هنی بولوا ادیب راغاط هچآ ندموق رابره . ردیسایرد موقرب ایوک « زاک |
 نوا شاد کر د رد یاشاع میاظع  رولوا اد هدررر رکید « رولوزوب

 تمد « تمد ه نحرللا هدا كو لآ رک نوھ ا هلا نارا

 یربک هک كدتیک بودبا تمالع هکید , هکید یراشماق هنجا موق بولآ راشماق
 ندموق بوزک هدتعاس رب بودیا تأرج هله . )هلک هلراتمالع لوا هدشینود
 یراقواو اصع  یحوبایو یاب هنحا كج وك زمضه قرەلوا لاح یو بات ین

 نکرزک راکرخا . رابدلوب راقارنعو قاط « قانج رلاواطو هرڪو نمهعو

 باغ زلوپ بولیقس راشماق زمغیدقوص هرزوا راموق بوسا میقع خررب
 قرهلوا راوس همرلت آ بونود یربک نعهلمح هرجا نملاةفرط ناه . یداوا

 رانآ هلدرتسوک هبهدلب لها ینهراس و عاتم زمغیدلوب بوک هنامرک قآ
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 لډرخ هنادر هقدنخ یخد رب بوللوا دف هلحس ییدلدا سهطت تفدنخ ۰

 یدنلوا دک انو هبنت بودا ادن رللالد نوجا كمنلک ندنقح كناقارب .
 یرج بولوا یهاظیسوق هرافمرب نکیارونلک اپ قدنخنوکرب ادخ تمکح اما
 یراهلک مدآ يخرب بورک هسنجما كزاغوب رامدآ هچ ندرامدآ نالوا

 راک شمراراص « رایدیوق هبرا هجرل هلک هنجما كنیجاق رب هکرایدرا قیج

 رشبتلآ « رشب یربره .یدقیچ یرلکیک لوقو یکجا مدآ زوب هج . یدیا
 یرلکک ی کا هغعروق نوشرآ روا ۰ ریشلکنا « یدا یرامعم عارذ

 هن رسد ( ردق یش لک لغ هلانا) بودا اشاع قلخ هله یدقح

 رایدلبادس هلا جریک ناسارخ ینسوقبونوقهبارافموا یراناوختسا روک ذم .
 هتخحتو . یلوتروا هتخت هل هکردهلحم چ وا نوا . یشوراو كنامرک , قا

 یلوتروا زاس هجن « ردرلب وغم ةناخ یلهجابو غاب ۰ یناقوفو یناتخحت یلیلوح «
 ناطاس ) ندنراعماح . ردراو رلهناخ هوهف « رهناخ « رلوا یلوتروا شماق

 ندنرلناخ رانات . ردرونرپ عماجر, یلزوک هداس < مدق زرط : ( یماح دیزیا

 ) ماج ناخ ماس ناطلس ) ۰ ( یماج ظعاو ) ۰ ( یم ءاج ناخ یارکیلکم ( «
 .نوا . ردراو یسهسردمر هلیمات ( یسهسردم ناخ ماس ) . ردم ظع تلوت

 ردفلکم یتکم کهدنجما یئراج هلحزا ۰ ردراو ینایص بتکم هدرب ید .

 قیتع زرط ( یاج یلو دیزیاب ناطاس ) هدنیرف هلروط رهن ندنراماج <
 رلناکد ندفانصاره هدار وب « ردقوج یرلمامح وا اما « ردس یغ مامحرب ابا

 ی یراهحابو عاب هدنسهلقو هدننسک رش تناح « ردوو یاتسدب اما روللو

 را « ردراو ره هد نیغس ۰ نات ندموو دشن بناح ام ردناسح

 ارقف لج « ردقوب یتلخ ندراک نايعا . رارید « ردیا قرغ موق یرهشوب
 ینانااق راتات هل اکا . ردراو یتلخ هللا لیس یف دهاحجمو راجت هدنیز

 ؛ رارجا یوص لابو ازون بویک کروک یتسوب یزوق ؛ راریب یتا تآ بوک
 نق | هالو قازق كرەيبد هللا ىلع الکوتم هنس اغ شاب شب ءرکرب هدیآ
 كنقاخ ندنغيدلوا فیطا تباغ یماوهو بآ . ردرایزاغ ریلکًابنغ بودا

 زا هدننس ا ۰ ردرامدآ تسرد نتو رولوا هرزوا ترجح یراور كنر



 ۱۱ نامرگ ی هبلق

 زوب یمه هک ردرلالاب هلق یلوتروا نوشروق یسضع كرلهلق دمآ رس
 هلو تاق یت 11 : هشوکراح هعاق و هرزوا i ۰ ردرلانعر هلق ددع

 شوقو قا-آ یفرط لوا هکرد هلروط ره یفرط ییا « ردراوتسا راصح

 . ردراومه رادج یلاع هرزوا ابق نیا یفرط ییا . ردشلوا عقاو یعاشآ

 تاق چ وا نالوا انب هرزوا ابق « یسایف قاشاح همسک نیا كنفرط ییا

 و کردمظع قدنخرب هدنضع نوشرآ ىلا  ردنوشرآ یللا قدنخ اواو

 افتربع هليون . مږلبا اشا ورس هعلق شهلا كب یدب ریقح هدنوکسم میر

 ندنشاط قشاح براص هل قدنخ فارطا . مدمروک بیهمو قسم قدنخ

 . ردقوب یرب رادهنخر كجهردشبلبا یه شوقرب هکردرلابق الجم همسک
 هسلق ردیا لوبق روبق هن . هیس هن « سیرتم هن « غل هنهیهماقوپ ندفرطرب
 هدزمشیدراو هدنرصع اشاب دجا یدس رقع و هلدرا یتح . ردلکد
 ینفاصوا كنسهملق نامرک یاو هد راو ناع هدهعلق مان ( شا شوق

 نایب تاهرت مماط رب . مدنوط شوک بولوا ندنیعماس ربقح نکرلروقوا
 قابا رقرف یراود هعلق نالوا هدنفرط قدتخ نیردو . مدامزاب ندنرلکدل,ا
 راوید یدادش نیلاق ۰ یلشاط هکفوک ردق یسهثج لیف متخر نیلاق ۰ ینا
 راناهکن هحنکره . راو یتلعم رج بشخنرب هدنکوا وق كوس . ردزاومه

 الصا هعلق بوباباد هنسوف ریمد كنهعلق بورپ دل یرسح هلبا یرلهرقم

 هقوا ین كلاصلص هرززا کر داع ةبتع كنونق وب . وولوا زملیک
asكلم . ردنا هلا دو ير جالوق  

 یرحسع یرحک هداس كج هلک ندهناتسا و نسا مرق نمدنفا اشاب دما

 نوسالروط تسد یہ کما اضتفا كعا کم ردق ههحناک رخ ندنسااه

 نوکر ېب بودبا ادن رالالد هرهش “لاها عمو همالسا ركسع لح نوجا

 لد ناوارف تمعن هرهش لهاو a ههه بوشدب هدرز نازف رانوا

 شم ۰ یرایشاب یرجو یرلکب یالآ هلح بوسااچ هناخرتهم قرهنلوا
 قدنخ نامرکقآ بودبا نایمرد نمادیرایثاب كولب هجشراصو نابکس قاریاب
 را ریدشا ناب رج هلروط رهن هرجا قد:خ بوئلوا ماها لد هننریهطت



Nو  

 و الوا . قدلوا لوغشم هت ربس كنهصلق بولوا رونرب نامرک قآ "یداو

 ندناق یهدبرجا اما . ردعدآ شّملآ كس چ وا یعرج رادام اراد كنهعاق
 كسب شب راناالعدآ ندنآ . ردهعلق تاق چوا ندهرشط هکنوج « مدالعدآ
 نکل . ردرراود قالا یرانک هلروط رپ اما . رایدید < ردعدآ زو ا

 لوا ردساح هرف کتک ا . ردراو یرامظع هعلق ناصح نصح و ناتم

 یرلوا هلم هدهعلق نورد . رداسز هعلقر ان یدادش مر تاق چوا یتمس

 . ردرظان هنیرابناج یهت مقلارقو هزکد هرقو هبهلروط رهن هنفرط قرشم

 قرشم یرب ددرلوبق لوجوک رظان هبهلروط رهن یسکیا « داو یسوق جوا
 هلوسو ۰ ردرلوق ربمد ناتم تاق چ وا كهلشيا تباغ فوشکم هشور و هنفرط
 دما رس شیراق رقرق رافیص مدآ ییا هنا ندیا حتف یهعلق هدنسارآ ویق

 ةعلق رکم . ردقو هدندح رسم رب چبه كشاف كام لثم هکراو راپوط
 هلرلب وک بوطوب هلوا هدنرلراصح زاغو كزکد قا دوخاب « هدسودار

 یوتروا هر دنش هوش زو ش كم هلمح هدهعلق نورد . ردول وط الاح یر

 یماح دیزباب ناطلسر ۰ ردقوب یرلوتروا رک الا گرد فا رومعم

 « راو ینعاحرب ەدە راصح یعاشا ۰ ردحرفم عماحرب ییهرانمرب 4 رد راو

 هدنجا یرب یرب رلامتربع "هلق ددع ترد یک یسهلق هطلغ یسهسلق جا
 راد هناد قال زو هع ہدنحا كس رب یه هک ردرامظع هلق امت رع ‹ عنصم

 ر رظان ههلروط ینیدلوا نک اس رادزد هدهعلق جاوب . ردشملیغب رابراد

 هقشاب مهتا فیصوتو فیرعت هرزوا یقوام رک | هکردراو ینارس لارق
 رز كىارسوب « ندید ام دو ک ندنش : ع . رولوا زارد راموط رب

 بانج یاسح كنکودا راطتق كس زو هچ هايس دوراب نالوا هدننمز
 . تاسمهمو عاونا كتاب وبح لالغ نالوا هدرلراننا هدارو . ریس قالخ

 . هلروط رهن هدهعلق او . ردلباق ریغ یدادعاو رصح كنوک انوک مزاولو

 ریغص « زالوا ریعت هکراو راپوط زیب لاب لاثمرس تفه ردژا رظان هنیزاغوب
 ٤ سنرقم نوکانوک یخد هدنتاق چ وا كلەعلق . رد وط ناسکس زو کو

 ° ۰ عنصم نوک انوک هدا یر یر یلکلموک « لیولک « هدم « كبشمو



 ۱۰۹ نامرک قا لق

 حاصاا یلع . یدیا هدککود ینسهعلق نامرک قآ هسیا مالسا رکسعو هدهمتا
 نوا ندنجا بونلد یفرطرب كقاط هن قاطوا هدقدلروا راب وط قوحرب ينا

 یسهعلق ( نام وق زاغرو ) هلا :یراحاتفم هعلف ددع نوا یساپاپ ددع ات

 همالسا تکلع قرهلوا حتف هعلق هدکد با ملست هلا فرط فا جاي
1 

 هعلق ضاس هنمسا ندنرلکدد « نامرک» «هعلق راراتات . یدنلق همنمض ی

 ممرتو ریمعت یهصلقوب دیزیب ناطلس هدعب . یدانبد ( نامرک قا) هان
 نوا ههعلق نورد كرهبلبا ین یب قاحتس هحهقشاب هدشلابا هرتسلس بودا

 تب نع هنبناح یس هملق یلک بوریو یکبسع كيب ج وا هنکبو یکنع كيب

 صاغ هزروا نادر نو8 نده قرط ات ال را

 . ردراو یسامعز (+) « یراع بارا (۱ع) ۰ . ردها (۲۰۰۰۰) یواه

 دن زباب یمشا كنمراشاح ء دواوا یرکسع زو شب را هدک رقم
 هایش : اا لش ۰ یساغا بنع « یرادزد هعلق . ردب رانل وتم ناخ ملسو

 چ وا بولوا یساغا بسدحم « ینیما 4 رک « یرادرتب یرحکب . یریادختک

 . زداضف فل رش هلتسهباب ها ز زو

 نیلا رب ا هلروط ا ت. نامر یا لف با
 یلزنم بوط ییا ندهماق هدلحموب هلروط رېن . ردشغلوا انب هرزوا ايق کفوک

 هلروط یرجما ندجمنم و هتشا . رولوا بصنم هزکد هرف قرهلوا دبی

 لا ةت ر مدنک رخ لاا رول دم ی را زا
 اعام هلنهدنفا اب دمحا كام نهملقوب ۰ ردهملقرب یک زرا شام هرژوا

 هيف رشمیکیو شیداق قرف روا هلروط رم و ساق هلل همظعل | نکردک 1

 یشراق هکس « هکس راک هرزوا یر هلروط هکرایدتآ ریوط ران رک رياک
 هدرلارح یشراق هنس بوراو هلع مان ( قیرا,توا) هدنف رط یراسق وزوا

 راورابو ج رب هدننناج هرق یرب د یدک بودیا زوط یتیمز هکس « هکس راهلک
 ندهاس دوراب دود یس هعلف نام رگ یا بودا راشتآ هراب وط نالوا هرزوا ١

 هدراندبو نادند عیج قرهلوا حالسرپ یار هملق هلح بواوا نوک رق لوک
 هلا هللا هللا « یادص . رایدربتک ید كناسلکرب بوتآ نوشررب ا

SESE E 
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 ء یر هناخ رصتح و د-ہفم كنار یللا رو « یراسا یادش ٤ یم اح ۳4

 ۱ ۳۳ت نکل . ردقو ناشن ندنرامع هدراصح نورد اما . راو یرادزد

  یاج فکر . یاخر یمهناخ ا رقف ییوتروا ریصح روکا هدي واو

 نارا نک ۰ ناک . ردقاح ندنفرط فقو یعدآ رب كکب فبطللا دبع
 یرالو كر هرو هفیظو هننارف هملق بولآ ىح رازاپ و جاب ندارساو
 ۱ . ردبا هو احس

 ؛ ردسوک اا رومعم « كدلک هنس رک ( لوک یا ) بوقلاق نداروب
 5 (ینهملق نام د قا)نالوا ناما دس روپشمو رومعم يوقلا نداروب
 ۱ لدلك

 یا النو از ھا راس ساب کلام نایک قآ
 مقلارث هدنفرط زکد هرق یفرط قرش كنسلقو . یدیا ( نام وق زاغرب )

 مزونم بولک رلودرا هرکه چ هتل | هعلق وب ند زیکنج لآ هل فلوا ینالط
 هدنخ رات ۸۸٩ نکند انعر ُهعلقر شمشود هنلود ندتلود هعلقوب . ردراشلوا
 م روتکر, هل کی رحت كنراترضح نیدلاسمش هرو یساویس یلود زباب ناطاس

 تامدص ندنئالث بناج ین ردنا یب بودالشاب هیءرصاحم یهعلق وب هلی لع

 راکرخا وس دنا تراسح هغمراو هب هعلقل | تح ناملسم تازع هلغلوا ىق

 اقلا هقدنخ یلاوتلالع یار وط بولک هنب رانک قدنخ كرهروس قار وط
 -الروغوا یراقارب وط یبا قدنخ ندرلوبق نورغوا افک اما . راردیا

 هرچا قدنح بوکود هبهلروط رهن ندیا نایرج هدنفرط لاش كنهعلق بوب
 زجاع یندحوم شوبج هزروا لاحو « رایداشارب قار, وطو شاط طاربق رب
 كسب زوب کیا ناخ یارک لکم یناخ مرق نامزلوا ادخ تمکح ,رایدقارب
 هدکدلک هتسدنمس یاب كد زباب ناطلس كره ینهلروط رهن هليا راتفر ابص راتات
 قالفا راتات بوریو نذا دن زباب اطلس هلکتا بلط نذا همتا لوچ هراتاتهلج
  تمنغ یمالسا یودرا زورو بش هردبا باس و بارخ ینرالبا نادغبو

+ 
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 3 یعاب 6 ىلا .ردررقم هتلا قملو ی هرا زو شل هدننامل . ردقو مربدلاق

 قلاب هرق * یسوروق ینلاب ناسم « یتلاب هنن روم « یزوط قالفا « یرنم
 ی ضاس بولوا فطل تاغ یسەرا و یادش هدنسهرق < یرابواخ

 هاب | ترا ییاخ 2 ۰ ۳ ناملغو هب راح ضا هدن رازاب ریسآ

 دام و یعوا یممرا ندنابعا ءرلردا ارش و رب هل رلبلن ادغب و قالفا بوتیگن"

 یمادعام بوک كروک ر ومس هشب ىلع هجیک یرادرس یرچیکب  یلغوا
 هیحان اریز . رلریک یغاللاق رانات هنیراشابو کروک یلتو وزوق لپاق یزاغو
 هلیساضق یلک یسبقرشبناح كلیعامسا رهشوب .ردیرابوک رانت هل یرلارقو
 یوک قابط یفرط زیدلیب ۰ رددودح هللا نامرک قآ یفرط لاش . رداشم
 هلیسهعاق صالق كنادغ وب بولوا یدودح یالو نادغیو ینوک دارکساو

 یغلاب ناسم و هنیروم كلام هشورغ كبقرف هرجا هرهشوب . رداشم
 قلاب هبارآ كس کیا هدلس هشراراد وقصم « هشرابد هل هکراو یراناکرزاب
 قلاب یربم ددع كس ییا ناه هدنرانک هنوط ارز « رارردنوک یسهرومالص

 یر راک تاج هسالوا کیس یروس كرهش و « ردراو یراناکد یاصق

 . ردرهشر

 ییاق) كرهدک هلاش بناج بوقلاق را هللا مالتسا رکسع ندرپش وب
 ندارو . ردسوک راتات هدنس هحان یزپش لیعاما كدلک هیس رف ( یا

 قاحوب رالحوب « ردیب وکر اتات یخدوب ۰ كدلک هنسهیرق ( یشاب لوک هجوق )
 یزوا < ردلکد لماش هراارو یمکح كنسلوتم لیعاسا ۰ راردشالو یزانات

 (یراکس راتات) كرهدک هلاش هنب ندارو . ردهدنمکح یساغا یلاب « هدنتلابا
 ۱۰٩ ۰. رداضف قله یللا زو هدنتلابا ا هادلک هنسهعلق

 . ردشمنا انب اددحم یهعلقوب نکیا فرصتم هلابا یزوا اشاب نامنک هدرا |

 هونج تنا راق ا یدادش « هشوکراچ بولا ذآ كس یعرحب

 هعلقو امدقم . راو یسالاب "هلف راج هدنسهشوک راجو یسوقرب فوك

 نابراک هدرالعو یرابمارح راناتو نادغب هلغلوا رب یلقاطبو یلزاسرب ینمز

aerهدهعلق نورد الاح . ردنامالارادر شعلوا انب هدلح بنج ۰  
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 SEEDED DIE DDE هی ویو بد صیوبصک ومصمجصب هصبصبصم

 رب مود نابابخ هلیوا اما . ردتعاس شب هجنراو هنسوشراف یرهش لیعامسا
 خاسح كروبطو شوم « تاناویح یشحو یهدنجا هکردهربزج ناتسلکنچ
 یرادایص هک ردقوچ تباغ یشوق نکوجوک اما ۰ رولیب قح بانج قحن
 « شب هنسره هرجا هریزجوب . راراپاب یسهلب قوا ندنرادانق بویالوآ

 هرانق یصوصخ . ریلبباب یسهمریدصاب یلک بونالزاغوب ربفیص كيب ناسکس
 یرلتآ و یمدآ هدو تقو هکردقوح ردقوا یس یروس .ردراو یراوا

 یرلهشحاف ندنرلهعلق یوطو یلک « لبعاسا . ردنا قوس هنلط كاله

 « كنيس ملید « كنيس یرویس هدهجیکرب هرازیقارب هبهریزجو ًاایرع هجتوط
 روبع هلتمالس یهریزجو یلصاح . دولوا لاله ندنتحز ینس قحرانات

 هلک ةراب زو شب یمیظع نوط کهدنکوا یرهش لیعامسا هدنوک وا كردیا
 . دلك هنسهعلق ( لیعامسا ) لرهک

 دب زیاب ناطلس هدنخحم رات ۸۸٩ . ردیسانب لاصاص س . یرهش لیعامسا
 .« یرهش لیعامسا » هیدآ نوحکیدتا حتف یرهش وب ینادومت لیعامما كناخ

 مدقلازورفمو قلا ع وطقم . ردنبزک ردنبرب ینقو هنندمو هکم الاح « راربد

 بولوا مدآ رب ندنفرط یساغاهداعسلاراد یسفرع کاح . ردهللافقو تسیرس "
 را ید ت مارا رسا ترک ادا رو ترد
 .راو ینارفن ردقشغ ءیساغا ذی ؛ ردقو یرادزد ندننیدلوا هعلق ءراو

 هنسیلوتم « هسک یدب یونس هنسیضاق , ردیلیاب زویچوا یسیعرش اح
 بزع « یرادرس یرحکی ۰ یریادختک هایس . رولوا لصاح هسک یعرکپ

 كيب ییا هلج رهش وب . راو یسنحمو یئابوص ۰ ینادوق « یرلاغا یلشب و
 هلتساداعر یدوم « یمرا « مور یسهبش « راو یسهلم مالسا چ وا ؛ ردهناخ

 . ردینمو ولوتروا هللا شماق او ریصح برنکا یرزوا كنىرلوا . ردلام الام

 مالسا هلج یراعماج « یراناخ « یرلوا ولوتروا تیمهرکو ییراوید ریکراک
 ا و ا لوتروا نویشروق هدرپش . ردمقاو هرجا یراح

 طقف « راو یناکد ردق زو زکس . رولوا نامشپ نی ردفشک ردقوا « راو

 "الصا هدنرهش . ردنل وتروا هردنش هت یران اکد دک . ردقوب یاتسد



 شم
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SE NRE aS 
 تی ۱۳ وار ما ان

 yê ( یسادآ نالب ) ینعی یوط ةرب زجفاصوا

 جورخ هنکلام هل هدكلارق یقوقارو هدقلوا لاثم ایرد مالسا رکاسع

 « ( یلتفچ اشاپ کیجاح ) بوقلاق نداروب . یدیا هدکمشبتب یربخ یکیدلیا
 قاط ادم ها ۱۶ ا ای هن الت ( یوط) ندا

 یسادخیتک همام ةناسرتو هلینامرف اشاپ ماریپ ماقمغاقو هلیعا عیار دایح
 لکش هدنرزوا ابقرب قلا هدنرانک هئوط . ردشملما هللا ادختک هلا

 یعرح رادام ارادا هکرداس ز هعلقر اسب ناتم مری هعالوط ندعل سج

 ؛ راو یسوبق ریمدر, لوجوک رظان هونج بناج . ردهدآ شم آ كس
 «یرابنا یادش: یماحرب هدداصح نورد ۰ ریو قل هدنفارط۲

 « راو یرلهناخ تارقن ددع شع و یو وصرپ ییلینبا هبهلوط ۰ یسهناخهبج
 « ردراو یرلیوط دما رس رظان ههنوط ۰ یراذرد « یتارفن زو چ وا اما

 - یبما كز یکام . رداعر ةيلقر ندیزاوآ ملا قلا ات دی تا
 قلها یللا زو . ردهصق فاعم روللوا مازلا هللا ها كوب نوا هکرد
 تلادع هجورب یونس هنسضاق ندنراهبحان هد شب و ندن سارق « رداضق

 هیرابرچ یسکی یالا پولوا دتا هرتسلس « رواوا لصاح لام هسک چوا
 زاس یفاص یشوراو یلوط اما . ردبا هظفاحم ندراسور یفارطا هعاقو

 هدنرلغاط .ردک ندنراهناخ راغلبو حالوا ددع زو یتا ینوکروا ریصحو۔

 دنقم بزف کرک رورو یر یل را ی
 رو هناخرب نیتم اس رکراک « یلوئروا تمهرک فلکم . یمماحرب رصتخو

 هدهماقوب زب .ردیناربخ كناغا ینطصم ینما كرک یسهلح بولوا یراناکد چاق
 ردق وا بودا موج هتتلآ هعلق یرلهقاش سور ددع یتلا قرق حابص نکیا
 هزکدهرق هدقدلبتآ راپ وط زج لا هراب یعرکی ندهعلق هارهروک یعالسا رکسع

 « هسلارط هرات زو شد بوللوا ٹک« نوک چ وا هدارو . رایدشا دار

 روع بو هنس هرزج یلوط هدنوک چ وا مالاسا نگه هلرل اق و هش اش

 ۱ و
 رهن یونج و یلاش س ( یسادآ نالب ) یی یلوط هری زج یفاصوا

 ندنربش یوط یضرع . ردتعاس زکس هجنراو هزکدءهرق یلوط « ردهنوط
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 : یسهمانتحایس یلحابلوا ۱۰

 ین رتارد هت کلم هل یکی جنازو كنابمش یان ۷
 ۳ دک هرس هنن رزوا لارف

 .هنسهیرق (یلالا) كرهدیك هبهلبق بناج بوقیج ندهرتسلس لامپ الوا
 « ( كج هسلک) ندنآ « (جافآ هرق ) ندنآ ۰ (یراکی دوفیج) ندنآ

 یاح) قرههارغوا هتسرلهرق (كجدوکس) ندنآ ۰ ( درووا زو ) ندنآ

 مازآ کم هدنسنارف فتو . كدلك هتس هرومعم هضق ( یرازاب لغوا

 هدلوا ارک تمج بولوا لاش ًابرد مالسا رکسع هئوک ندنوک هدزنکیدلبا

 یرلاغاتوا یراتات قاحو «هنساغا ىلا «هناخ راتات ردمیاشاب هدارو . یدنا

 یجوق هیید « زسهلوا شاب رضاح » هنیرلکب نادغبو قالفا . هنیرالوق تآ و
 . یدلبا دم نوک چ وا هدشلعوا یحاح یو بورد و ضرابشاب

 « ریلک هب ما لاحیعتسا مدا رب ندنفرط هناتسا یدمش < عا هللا » حابصلاىلع

 مظعا ردص ۰ مناطلس » بوریک هغاطوا یئاب یجومق ناه تعاسوا هدکدید
 یجوق . یدلبا ما هد نوسلک .  اشاب هدکدید « شلک یساغارب كنسافا
 بوبمروط نآ رب » هدقدنلوا تئارق « یدربو یرما هلردبا سو نماد یئاج

 هطوایمرکی « یهاشداب هدرب ارس .هناخهح نوکوآ « یدبا هدنلأم « نسهقلاق
 لوزنو ندنر هفیلخ همان زور هلبا یسهابس كولب یعاشا ترد < یرجیکی

 لوا . یدلوا لصاو پولک هبراعباوت مدا ررب ندنساغا تاسرسو ندننیما»

 هباغا نک ءلرهریدکود ینمودقو لبط ید اشاپ بقعلا ىلع بوقلاق غوطنآ

 هلاش بناح ینوک یحنرب كنناضمر ۱۰۹۷ و ۰ یداللو بورو هسک چ وا

 یراهب رق ( یللبلب ) ۰ ( قجانروق ) ۰ ( یکدود) ۰ ( یینمرخ ) كر هدیک
 یرچکی یهدنداعس ةناتسآ هبصق وب . یدناک هنمیظع ةبصق ( رتسا ) كرلیک

 ۰( یسهمشحناغهسا ) ندارو .ردااعر یسلاها هلمح بولوایصاخ كنساغا

 نداروب . یدنلک هنمیظع رش ( یغاطابب) كره یک یراهرق ( قجالباب
 هنوک ندنوک . دلدلنا ادا قیرش دیع تالص هدارو بولک ه ( یوک یک



 نت
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 ندنغیدلوا « ۱ ناما ےیٰلوق داقنمو عیطم كهاشداپ نب » ینومضم كنسهمان

 طخ هاشاپ یشاب یجوقرب مان اغا ینطصم ندیلاع راکرد ناباو رس لاحرد

 : لام ؛ یدنوا سارق فرس طخ ناال نارد یک
 لوصو منورقم تداعس فیرش طخ ۰ كس مالال اشاپ دمحا كلم هک نس »
 ممظعم رادرس هلبایارک دمت یناخ راتات هنتکلم هل بویمروط نآ رب هدقدلوب

 هجشراو هکیب زوم ندکییو هکیب ندرب « هلیرکسع یغاجنس كتلابا "هل بولوا

 هنلارق هل بودیک هنیرفس هل هلیرکسع#لوق لمکمو فلکمهلمرکسع یلتارب ىلا
 نامرف نوجا كنوب ۰ كسهلک ندنقح كنيعل مان یحقوقارو هسردبا دادما

 یهاشداپ جوغروص « ناتفخو چیلقو كروک رومس رب بولوا رداص منوبامه
 ددع كس « یشمش ددع كس . كنفوت كس يا ندم همام هناخهبجو

 نواو رطق راطاق زو « هود راطاق زو هلمزاولو تامهم راسو قارنع

 ترد كرابنع لوصو غاصو ندنرایرحیکی موق وق هطوا یعرکی ۰ تآ هلواط
 هکردک رک , مئا لاسرا یهاشداپ غاطوارب هلبرایهاسس یقارباب یعاشا ددع

 .« . كسهشن بوشهلربخ الاخ رانا هسدادما لارا هل بوسروط نآ رب
 .دمحا كلم هدقدنلواتئارق یرلبوتکم كناشاب دم یوربوک هلا نواه اون

 رفس » بوقبج یغوط ترازو نآ لوا كرهسد « ردکماشداب ما » اشاب

 هس رلکب قاحنس عیح بودیا ادن رالالد فرط « فرط ود « ردیهاشداپ

 غ بودک لا هلس اغ یارغط قل راد رس ٍكناشاب هنتاوغعا تاصقو

 غاطوا هنلح هاکز امن هرتسلس ناه نوک لوا . یدلردنوک رارومأم کما عج

 بودا e هداس هدر ارس هلا مظع یالآ هدتعاسر بوراقبح ینسهناخراب

 الوا یدابقیج ندو وشم رش كرا همظع هرواشمو نوک یسهرا

 قلرادرسو ینارغ یارغط هللا فیرش طخ ندهاشداب ولتداعس هدهاک زاع

 .كروک رومس رب « تآ نوا و هسک نوا هبیثاب جوق نربتک یجوغروص
 . یدناللوب هریزو یلورپوک هتلودرد اغآ هرزوا مدق داتعم بودیا ناسحا
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 هرایت یاشاپ یلغوا نانلیج اح مدریو یرابوتکم هل بوروس مزوک «مزوب

 هسک یعرکب هیارقف بولوا یا هدیآ ییا هنوک ندنوک اشاپ ادخ دم بوبالشاب
 یناوغا هلج بوبالشغاب یتس هسساح هد:هو وو كنتاوغا هلح بودیا لذب

 قوذ هدرلهجاب و غاب و هراکشودیص هحیهاک یرودنک بوباللو هراتمدخ

 هاغا ررب ینمیک بودیا تنس یرامیتب مالغ زوب هج نکراردیا رلافصو
 ناسحا رلهرخاف تعلخ تاقزو بورو ههحاوخ کو هداتسار نو

 بوداشوقو بوربدنکبوریو هرانامنسمضم» یرلهب رک همی هو . یدردما

 ردفهنسوباق لونناتسا ات ندنشاب وشراح هدنجا هرتلس هلردا هتخورفا غارج

 بواب رامریدلاق انب رکراک هرزوا هارهاش یلوط ینوشرآ رامعم كم رجوا

 صالخ ندنسایرد روماح یهرتسلس رهش قر هجا یرللو لیسو لو هڪ

 ماع قیرط بودبا انب رهناخ هجنو یلاع ةناخهوهقربو هناخ جارطرب بودیا
 هفاقوا وب یناغا نسح جوقناز یریادختک هءاس بویلیا فقو هنیرامریدلاق

 عیح بولوا تاصخ كلم نمدنفا اشاپ كلم لصاما . یدلیا بصن یلوتم

 و هاضف یتفور هدرضاحو رفس . . یدرک هلبا تانسحو ريخ یاقوا

 "يج رادنند « تعااو تنس لها « ردنا ادا هدتقولوا یتسهسخ تاقوا

DEDEDE HSE 

 هدنامز عیح بوک هللا یدواد موص یر ایرثکا . یدبا نیبم ند
 هدقدلوا دولا بضغ كب بوامقیح طفل رب بدا فلاخو ظیلغ ندنناسل
 + تفصقم لا لا نسح هجا هرکو ۱ یا رو < رنا ۾ دما یاهو
 . یدیا مدآ رب یضار هنقحو یعاس هتلادعو لدع

 اوا رار نکا هد اھم ا قود هد رش هالا اد تمکح

 یحقوقار یلارق لدرا » بولک هیاشاپ یحابا یجدابرفر, ندتفرط یلارق هل
 یرلکب نادش و قالفا بونسدبا دارم کما البتسا بولک هتتکلمم هلی یلغوا
 كلک هعرزوا بوریو دادما رکسع كيب رشبمرکی هلارق یقوقار یخد
 یسایاده هلا همانملظت و لاح ط هسد «! رزو یيلتلود « ناما . ردهرزوا

 هنف رط انا زا یتسافا رب اشاب هلا یحلیا ناه . یدلوا لصاو هیاشا بواک

 «ربریدشولوب یجلیا ههاشداپ ولتداعس هداشاپ رت واور وك نورد کل وا



 م

 اشایدجا کالم رعت ۱۰۱

DK NEDE EDE NUDE RIE TEDE NUK DIDE DEDE DEKE DIE KESE BEDE NIN دوم DUDE دوم DUDE وب BERE ESE RIE 

 یمدزک اشاپ هالوا » .مدنا سوب تسد بوراو هنروضح اتادم لور وک

 ءنوسلیا غاربا هللا  ریقحهدکدید «ردن وک چاق یی هلوا موح صاشاپ .كسرولک
 « یرابوتکم هنساغا هداعساارادو هعاطلس هتشا « یلهلربا ردنوک چ وا نداشاپ

 یاه < شما هدتخ دملا » كردبا تئارق هدمشیدنوص هنتسد وکم هد

 یداوا یکلم ریقف نوجما كمربو یخد هبهجوقرب ینایق ناه « راتروع یدک
 نامر ص یرابوتگموب : یدوج مارا کو تیک هرکه هب

 هب یهاشدایر وضح هدنکشوک یا ِ یدردنوک ههاشداب ولتداعس رار هلریشح با "

 كناشاپ ميکح هاشداپ . مدریدلیب ییربخ تحس كناشاپ هدمکیدیوا رب بوراو
 هرشط بودا ناسحا نوتلا نوا زو هریقح بودا ظح ندنفیدل وا هدنابح

 رایج وط هنن قرهقج هرمشط بورب و ید ییرلبوتکم كنساغا رازق هدقدقج

 كهاشداب ولتداعس هلا ریقح هدنتل] یروبنز هدر نولک هناطلس اق هدشیارس
 نکددیا لاوس یلاح فعض كناشاب بودا عاتسا یبرلکدتا مالک هنوک هچ
 بول" یسک كشر رمع نوزوا هدنوک چ وا هليا ماا قفاوم ندزکد هرق

 یدقبج یسهرکذت « ر هدتک هدا » هلبطخ یتدنک كناشاب هدنحا رابوتکم
 . شمردنوک نوک انوک عاتمو هربخذ یکرب . شمهتسیا مکح حارج هنيو

 رب و نوتلآ ینیرش هنسح "کس زوب کیا بودیا راتعا هریقح ناطلس هرکوب
 بولآ هبهغآ كيب ید ناسکس یهناخرب لصتم ءنمهناخو كروک یسافق رومس

 هنلغوا نایلبجاح حارج نوک لوا . یدلبا ناسحا هریقح ی رلکسع و تح

 بوراو هبولورپوک هنیريقح بوریو راتنوعم راسو هارجرخ شور هسکرب
 ٠ هکاشاب ابلوا : هکرایدروس یزو یلوریوک . مدل آ زاب وتکم ندراکو نابعارهو

 صالخ ندقل هتسخ وب هسقوب هلوا دیقم كپ هنتسارحو ظفح رلبلاب « هلیوش
 ناسحا نون آ شمت ود « زامالو افش هجمالوق هلیوا ندمضم من اما یدلوا

 ددع چوا هللا ءارجرخ نوتلآ زوب هربقح هدوا مدلک هیابق هليا رابوتکم بودی
 هدکدرب و تاسولمو تالوک أم . هوداو نیحاعم نوجا اشاب کو ماکت

 ینوک یحنمرکی كنبرفص هام یسهنس ( ۱۰۹۷ ) بوناوا لمحت هراریکراب
 هنباپ هداروا « یدراشمربتک هبهرتسلسیاشاب .قداوا ناور ًاهجوتم هبهرتسلس
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 .. یدرب و نوتلا زو چ وا هارجرخ هربقح هليا رلب وتکم نالوا ربرحت
 ف بوک اورپیو كاب هنسهسک | كناشاپ حارج ناه نکردا سوب تسد

 هدنجما تيشخ عاهلا کیدحا هقارب ندنلوص كنسهسک | یرادقم قمر

 .هچراپ بودا نایرج تحارج یراص راقوق یکشل یسولوط هساک . مدلاق
 . یدچآ یفیزوک هیید « لا » اشاپ نام هجنقیچ راتا كوروج هچراپ
 تسد یقح ۰ یدروس « نوسشلوا لذ هسک نوا "هنسارقف یرپث هبلاقتم و

 وا هلا یرکر اب لزتم ندهبلاقتم هللا راغلا قرهلآ تصخر دردا سو

 و هنیرهب رق ( یلقجسلصاح ) ۰ ( یلکجنلک ) « ( لوکیراص ) بولآ یمالغ
 هدقلخناسل : هادربدشنکد یرلرکرابلزنم توبا رضوا هن ( یسهملقیداوارب )
 هسد « ردهدنش اشاب » هقلخ هله < یدراوریخرب هد « شلوا اشا كلم »

 «هنس رق ( رابقاف ) « هنسهملق (سودبآ) هنسیرق ( هکنچ )ندنآ .مدریوربخ
 یرلربکراب لزنم كرهلک ه (اسدکقرق ) ندارو ؛ كدلك هنسهرق ( یئاوق)
 ندنآ بودا مالعا هقلخ نرخ تح كناشاب ید هدارو ۰ كدر دشیکد

 (هجاتچ ) . هنیرابرق ( ریمهدسوک ) ۰ ( رایجاح نوزوا ) « ( راصحراکوب )
 بولوا دراو هناطلسابق ینوک یجنحوا هنسهظبر رابحشوط بوبا غوا هنسهصق

 « یطخ یدنک كاشاب یق و هدمکیدر و نرخ تح و ی رابوتکم كناشاب

 ,یدنک ندشندلوا لابورب نوسکمو لاح هتنکش تاغ اشاب » هدنرلکدد

 هعاطاس هدنوک چوا ې هد رلنوستبا داټعا بوبمهلوا ردتقم هغمزاب هلیملق
 فرد کک سم هستی ر نادم «قالفا هعاطتس رایدردنوگ

 دایعا لپس هدنکنفد « رواوا لصاو ید زکهنزخ ندنوک کس هللاءاشنا
 اوفا رک« .رایدید « یداوا اشاب هتلا » رهحاصم اما . یدتنا ظح بودیا
 كم حاکت رییاخاب یضترم ءرق یناطلس ابق بولوا عیاش ییدلوا كناشاپ ہدسان
 . نع هناطلس ناه . مشمراو بوشش ربقح هنرزوا كنو « راشعا هدنددص

AEDES جای RIEDRE 

 اینا قدا مکح حارجرپ ندمناطلس . ردهدنابح اشاپ مدنفا هرب » بودا

 ردق هزدو الصا ءمدتا دارف ود « كدا داقتعا بودما رظن هرابوتکم هتشا

 هلیسادختتکوبق بولوا راوس هرلتآ هنب ربقح ناه . رایدمتا داقتعاو داععا
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 هديا کیا قدنخ لواو هقیچ تحارج هنبر وص ندنجا بورابهیارتشین هدنید
 عماج ۰ ردنمهمتلشیا رالبتف یآ کیا هنجا كنهژابوب هکردلوا لم نوشرآ ییا

 كنعهاج مدوجووب کیدید .كريدیک رلهوسک « كريدیب ماعط هرامادخ یهدنجما
 تردقو توق . طالخا < 2 ادوس « ارفص « ناح < حور نالوا هدنح ا

 ةللاهاب .ردیتراشا قلوب ناح هزات بورد ماعط هللا زیهرب هرانآ . ردیفعض

 لوا ییدید ٤ رولوب قیر عماجو ریشهلرب رولکعماج هقدنح نالبرای لوا
 «رولوا دیّوم عماحوب هللاءاشام ىلا . رولوا لوالاک بولوب افش ندر, نالپراب
 ندزووب ینهعقاو اشاب « ردتراشا هنمهلوا رمعم نکدءنمامم لجا ییدید

 نهدر, تشک بولاق هدنربح یریکو رینس كسلحم راضح هدکدبا ریست
 هزات اشاپ هکدابوس یلجایلوا یهعقاووب مناج : هکرایدید رلاقا هلج . رایدلوا
 بی ربک ا هللا یداللشاب رگ اب اپ یدلوا ربتالک [ زوس بولو ناح

 هفلوا نامداش سکه . یداو تقافا لپس اشاب ؛ رد ادخرس بی وب

 :نونشاروهظ بولک یر كنهعقاوو - اشا هدانالوا نامه . راتدالشاب
 كریقح . یدید « مهریدراب یهدامو یک هدیهسک | . ك ربتک حارج رب اکب زت

 یننکعزس « ردلکد هلب وا یریمآ هعقاو وب مناطاس -- بوبارجیص هنشاب ناج
 یالوط ندمکیدروک نب یهعقاو وب نوجما زکشاب زب نع . زکیدتا رییعت
 كنالوا هسرولوا دتشم كهرا نوسمرتسوک هللا كهسرر درا یهسک | یدمش

 هشتآ یریقح هد یدلوا كاله بوریدراب یتسهراب اشاپ هلبا هعقاو کیدروک
 مت هيد « یدزالوا هسفو . یدتسا هلو اشاب شود كو كسرب رب دقاب

 كرد هلو هدابغ هلو هدفا صا هل « هدمنهح هل هدننح هل كسر ریدتا باک

 یسیدنا ناوند زت » شیدنا تقاع یاشاب هدمکیدید « ! زالاق مر هدلفسا

 هداعسلاراد . همظعاردص « نیت » « هلک یدفا هدکدید « نو كربغاج
 زمغیدلوا هدتح هبیدنفا یدهز یسادختکوق « هناطلتس اق . هنساغآ

 هدکد ید « رب و یا یرارکراب لزم یلا همایلوا بوزاب یت رپ وکم
 هک مدروک هدمغیدلوا هدامآ حالسرب ید ریقح بولیزاب رابوتکم هلجعلایلع

 یخد اشاپ . یدیوق هنناب كناشاب یطاسب و تالا بولک لاثم دالج حارجرب
 ي ۱
Oh 
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ARماعط هراتعاج مادخ نالوا هدنجا عماجو بوقارب لمت رب یا ن  

 وص « ریابزاق یربک عماح لوا یلامت هللا ساب بوریو رووسک « بوریدیب
 جالع کوب . رولوا یوم هللااشام لا هغدلوا یرمع . شارپ هقدنخ ناقبج
 . حایس مولغوا ۰ مهشوک رکج ینس هراپ مناج من وب زالوا هراج یربغ « ردوب
 هننامزاول كعماج ؛ ردنوک روفلا یلع هلوبناتسا یاب ر ین یابلوا مدآ مدنو

 ء هرز انی راک راو قذاح ميکح هبا اشا داع هناممرتو ریمعت « قلعتم

 كرهر و حالس بودا سوب تسد رهریو یرلربخ فاش وب نمردب هيد

 بودیا ررقت هيد . ردوب هعقاو کیدروک هحیکوب « مدنفا هتشا . یدتیک
 ادخ ماب بوبد هللاا هرکرب نداد نورد اشلپ ناه . مدلوا شاب شوماخ
 : یدلیوس یرازوس وش بولک هنابز العا ندنکلوا

 یراکدد یرهشرصم هدهعفاوو < ماج زکه کید — . اشا دمحا كلم ریبعت

 ج یاو ؛ رواق یبالق كقماج نا نامش ارو ریش مدوجو م
 كناخ ناملس زب یرلکدید « شمریداس هک اح یلج ابلوا یمیقو اغا دحا
 ء موزو الف « یارخ ران آ ینا مدوجو تولوا هدررور هدنمرح
 هک اغا دحا یسلوتم نیکی ملا و مزو الاح ؛ردتفلا بارح

 . ردیلج ایلوا مق یراکمدخ مدوجو من « ےیسیلوتم كنماج مدوجو

 .ردیکیدمهلیوساکب یرلکدید زملیوس هکاح یراربخ یفاش قلعتم هنعماج مدرجو
 تاوغا من یراکدمریو باوج حتنم رب هدبودیا تروشم رصم نابعا هلج
 هدنربح |اع بودیا هرواشم همد « رولوا هج جالع ءنمدنفا ابا » مرا غ

 لب بوشنش مزوپ یراکدید ۰ شمریو لب بولقب یراوید هلق ردب رافدلاق
 هاردب كنس ندمکیدوس یک مواغوا یتسابلوا ن رخا « ردیفیدلوا یرک ۲
 را ها نا لوا رسد وواو یادت رق ترخآ و اند دا مزد
 ااا . هدقدنلوا لأوس هرلنا ۰ یدنروک هلردب ندلجا ینیدلوا یئادلوب

 شک هنخررب هنیزوب هلبق ماا روم بولیک | فرط هلیق كعماجوب « ردناسآ
 ده قم مهری دلاق لب هلکملبک ۱ مزوب هلق بولوا رابتخا نب الاح یرلکدید,
 " قالوق كمهسکا ییدد . نوسةج وص ندنجما قدنخ « كزاق قدنخرب هنس

۴ 



 ۷ اشایدمج اكلم ربدعآ و ربقح هلاص یاب ور بارغلانمو

 . رولوا یدّوم هبارخ بولقیب هلکریدلسب هک اح نغیدلوا بارخ كسعماجوب
 . هليا ریمعآو میمرت ینعماج هیناماسوب هليا لاحرب بودیا فشک نس هلل ءاضر
 . ردهدزکشاب كزس شیاوب ؛ كستقولاکاح هدنرهش رصم كد هک امسم لجا ات
 هعاعاس یلاح عقاو هید ۰ رونلوا لأوس ندزس هلافقووب هدرشحم زور

 .« كربدلاق ین « راقجالغوا هرب » اشاب هدکدلک هارو همقاو . رایدربداس
 قدصب هنفارطا بودروتوا هرزوا باوخ هماح بوردلاق رامالغ هدنکیدید
 « . هلبلوس ید « ابلوا یا » هدمهعقاو هلىغالوق ناح بوروتوا اشا . شیدزید

 .عماج « هلبا زکناوغا هاج بونی هنآ لآ رب مناطاس = . ریقح هدکدید
 رصم یهدنسهعلق جا كرصم هلبا رامدآ ندبا مالعا هعاطلس یلاوحا هیناماس

 انوک نوما یمیمرت و ریمعت كردبا عج یفارشاو نابعا عیج كني رهش
 یمیک . رید « ماقیب « ردهلاوح یس هرانم یمیک . رایدتیا راهرواشم نوک

 رایدرو هنرارب نالوا یو ۱: یک . رد مهدبا لوجوک « ردکوس یسهق

 اصطقو الصا . رلیدتبا وکو تفک كيب ها بوبد « م هديا هیپ هليا رلکرید
 .كمرد موح ص هدنحما ارک تصحو E رابدمهریو جتنم باوجرپ

 هدنجنا عماح هلا یسغاشق هقرا ییدتیا ناسحا كناخ ناملس ناطلس هدنلا

 راتراشا یلکش ۰ ردیا ممرتو ںیمعت یی رارب ضعب كعءاج بولوا یک رزک
 :زبرتسوک ی رر: نالوا بارخ تمساب او ارا یییا

 مب مدا یلیغاشاق هقرا یلاوش ۰ مناطاس « ماطلس - هزکبانج ید ریقح
 »۰ كروس لاو ر ردربظن ال سدنهم هدب زامعم ۶ . ردمردب

 بوراو لالا هدزککیدید 1 هل ربعاح یزکیردب « او رکا . مدد

 كيلع یدربو مالس هدکدلک هنروضح كعاطلس بودا سو یتسذ كعردب

 --. مردی . زکیدید « ؟ رولوا هک یلاح كعماحو « اب هک زکیروس ه بولآ
 هنخر هکد « ردانبرب كوب عماجوب هکردلوا هراج اکوب ناه ۰ ردناسآ هللامماب
 ۰ شکه نخر رپ هسزو هلق ندنرثأت اتش تدش هلبا مایا روم اما « زاملقس هلبا

 شمریو لیب بواک | هنفرط هلق عماجوب کردلوا جالع اکو رولوا هلبوا
 کیا هدنآ هحنقیج رلوص هدنجا ات بوزاق قدنخ هځردرب هدندرآ كن هلق

1 
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 - هت ص قلوا دولا اکب بولوا مأتم تاغ نکراووا ىلا كناشاب حاصلا ىلع

 هلبا لاح ناسل كردبا هیجوت هفرط ندربقح یزوک اشاب ناه . مدیا هدنس
 رب تم رقح . یدند ٩« كدروک هعقاو هن هحیکو ماتلوا : نودالک |

 مثمهمروکی شرب چیه هک ابوک ء ردقوب هدمرطاخ الصا ندملا مدروک هعقاو
 هسد « هلیوس زی . هادروک هعقاورب كوس هللاو س بولک هتربغ اشاب . مديد

 : ریقح . یدرادلیژرو یک سکم یمادص ندنفض اما . یدلیا مارباو حالا
 درک ن یشود . كسردا نع ه هد « هدر وک همقاو < مات تی

 هدم هعقاو کردو نالوا هدمرطاخ ند هعقاو مکیدروک مب . مدر یعب

 .زکسهدنجا یامداشو رورس تباغ ۰ شلوایاطاس رصم هکمدروک یزکبانج
 یماج هیناملس هلزکرکسع هلج نکرد هنیرفس لدرا هلی رکسع رصم هلج
 بولک یراربخ ترصنو حق ندنرفس لدرا . زکیدلبق زام هدماح رب یک

 ممرت یتعماج هیناملس كرهیلبا تغارف ندهمتِک هرفس یخد زکمرش بانج
 یربهعل و مھر كنعماح هبناماسوت ٠ مدنفا هک رایدید هعاطلس نکرابا سمعآ و

 ا كا: یاس العا وا لدا لاوس ندسلج اباوا ن راب یلاوحا
 ردقوب هدمرطاخ ند هعقاو کیدروک تیام هارو یا بودا لک

 كبهعقاو وب ابلوا هتلا  بودیا تاک هلبلوه ناج لس ناه اشاپ «. راو
 ییدروک نب را ندال وا کب درک کن هدي a ترا

 زيت . مرلبا حاطاو ماربا کس نوجا كنآ . رلیدید « هبا لاؤ یعقاو

 هدکدهلفوا هعرزوا بود « ! هحتافلا هتنوو تک هلاق بترتلا لع یهعقاو
 « مدلوا یک لقاع رب داهن وطسرا بودک تفانک ندمرزوا ماع ادخ

 ونازب وناز هيد رکا هللا هکمنا روطخ همرطاخ هرخآ ىلا هلوانم کیدروک

  هدمهمقاو هجیکوب ! هلوا ربخ ناطاس س . بودیا مالک ادب هلی هنلامب
 هد هعلف ج 1 ۰ زمشعا هد رصم کر اعد تاوعا هل هلا لاک

 - هعاطلس ناوحو ر كس هڪ ۰ شما راو عماح ا هدنمان یعماح هیناملس

 بوشنش یراوید بناح لوص كنبارحم یعماج هیناملسو « مناطلس .  پولک
 یلج ایلوا یموبق ۰ اغا دجا خیش یسلوتم . رویولوا مدهنم رب هدءهرشط
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 .q6 اشایدج | كالم ربعتو ريقح ةحلاصیاب ور بئارغلا نمو

 ؛ نالآ مع ںاید ةجاراو هتیرارپڈ ناب ربم .نابرهت ۰ 1 نزار
 ردجوط و بوضغ هج رک . یدلوا مظعاردص ادخ دح . یدا شابا نالا
 ىلوطاناو . ردا تڪ رح هرزوا یومضم « هل ضغلاو هلل يملا » اما

 حیحصت یکس « رر دلاق خدوجو كنتارشح هجراصو نابکس ندنراتالو
 هنود لاوحا هکمریایب هسراجا ییرارفس هرق بودیا عفر یلخادت كردما

 ال وا یا . یدالشا کم وروک رب ی راهنخر ارز . ردناذرب ررو ماظن

 ناصبا 4 هلس اتسلاو دالر داغ ها مرادآ نور روت تتسر هو
 .كجهدیا روهظ رلهن رولپروک + قهسربلاق غاص نب ابو نس رک ۱ خوک

 ظفح شوخرب هدزعبا بودا یناکدنز نسح هليا یلورپ وک كکيديد نامه
 ىد هاخاص را قید مالوا هرزوا تسارحو

 هدنممرتو ر« ءعآ هعلقو دک هنراو لد ارد یاشاب . ادخ تک

 بولوا کم یرلف رش جانم هدنرهش هبلاقنم ندنادر وط قبحا شاب

 هدام رب هدنفرط لوص كنندرک قرهلوا لا یو بات ی هنوک « ندنوک
 ردق نوموص بوتوط ینسهسک | هلندرک هدنوک نوا شب . یدلوا یهاظ
 حارج ندنادش و قالفا « لدرا ات « ندناصق وارق . یدلوا هدامر یحرف

 الع الصا هدهسرایدتبا اود هنوک ررب یربره بولک راداصف قذاح و میکح
 آرب ناه رلانا زو هع بولوا ردکم یلاح كناتاب هنوک ندنوک بویلوارب ذبج
 رب ابوک هلکملیسک یزاوا ید كناشاب ! رایدل ینصلخم « یرارف » ارحم
 وضح هنناوغا نالاق قاب هلیناسل اشاب نوکرب . یدرالزیس یک لسع روبنز
 نفد هنسهریسم ناطلس مرح هدنجراخ یرهش هیلاقنم بودا تیصو هدنر

 < بولوا شوا ندتح كناشاب هل هصالخ . یدتالک | یکلکلسا

 .. زیهدهمیا عزجو عزف بوریو هش اب شاب هلنمرارب یرب كا دردو كانت
 ندننورب « ندننغآ قحمآ بوما روهظ یشرب ندهدام یهدنندرک كماشاب

 نار ندناب هلسس زغارق هاشاب هسا رقح . یدردبا ناب رج تخارح
 ۱ . مدزالوا كفنم

 نوکرب -- . اشاب دحا كلم نامتو رقح ةطاص یا ور بارغلا نمو



 یبهمانتجایس یلجای وا ۱ ٤
 ۳ E )بک RIE DDE BUDE KDE DIE BIE DDE > BEDE IE BEDE IE NIE NIE BIE DIENS جیم

 _ تاغ اشاب . یدلبا سح بوراقح ههرمشط یاغا ناهع كرهسد « ! یهفس

 ناشید یلغوا كدک یرادرس هیلاقنم كرهیمهدیا ترارح عقد بولوا ماتم
 ود « ! راهق اب « قازر اب ۰ حاستف اب » بوزک یرسرس هدنسهناخ اغا دمت

 هلکس هحرک» 1 شذا هل وش هدرا وکم نلک ندولور و کم . یدبا

 كعبار ناخ دام ناطلسو « رشلو اع و وشن قرهلوا هدرورپ هدنوامه مرح

 هدکتموکح تخت هک هلوا مولعم ءهرکوص ندنو اما . زندنراهتخورفا غارح

 بهت ر و سوحنم سور ندناصق رارق ندنراهکتسایلابا یزوا نالوا

 ناما نوما ماع تربع یس بوباقاب هکلاح حالص میظعل لاو هسردبا تراغو
 هظفام تلا بولوا هرزوا تربص . مردیا هراب « هراب هلرهبمر و لود

 : کتی بولا هربخذ هرزوا یهاشراب نام هداف هو كنود

!« 

 نوجما زکیشاب زیزع ۰ مناطلس » نکرروتوا انتو كت هلیا اشاپ نوک لوا
 .اشاب هدمکیدید «۰ كلف دازآ ندسح یزکلوق اغا ناس

 وقف ج. مدشا لوف ی احز كنس اما. 1 كرك كمز یاس قدح

 ۽ اطلس .  ریقح . یدلبا قالطا ندسبح یافا ناهع وید « رلنوسریو

 ارز ۰ راو کک لب هدزک اوا لا یلوریوک عا هللا . ردتناما سلحم

 هرس نرد ین نوا بودا ناجا لابا لولا کا هدزکترادص نامز

 . زکیدروط بویلیا لوزعم هدهیهانوک هلیساوغا ادختک یلجو اغا شاتکپ

 - رلرابررد بوتکم اباد هليا فطل  یدزک یرسرس نامز یلیخ یلورپوک

 سس ء اشاپ . مدید « كزاب رایش هجیلع رکتو مظعت * نو مابتلا هیولورپوک هدزک
 رس روا ناملس هسا هدمبک رهم ارز « ردکرک هلبوا ء ابلوا یلب

 یدرسو مرک ق وج كکلف . نمهزکب هرامظعا ریزو راس ولورپوک هجوقوب

 فوقو هروما هدرارفس قوچر, « شمکچ ییدیادش هقافو رقف ۰ بوروک
 رهم اشا ورسخ موح. . ردشلوا فقاو هلاع لاووحا بویلیا لصاح مات

 هلا اشاب ورخ کو نکردیک بولوا م ظعم رادرس هسرزوا دادغ هلبا

 ۰ نادم هلماسزر ربدنو یار كن و . یا رادهبزخو هلس هدنتل | دادش
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 راک یدنک نکیا سومان لها یالا ر . راردندنامروا یلد ارقو رلهبحانوب
 هلغلوا روتسم هلیراجاغا طالخا ءطومالب «هشدمیرلارق .ردرلارقفهدنراسک و

 هاش بناح نداروب . ردترابع ندارف هراب شعلا زو ؛رارید نامروا ییدهتندآ

 ( هلرق ) هبهلبق بناج نداروب . كدلك هتسهملق ( هرتسلس ) نوکرب كرەديك
 یک ) « هنسهبرق ( یسوب وق بجر ) « هن ( یسهی رق قجویوق ) « هنسهیرق

 - هر ود په راهبرقوب . قدراو هنسهبرق ( رافالوف ) هن ( یسهیرق یسهرد
 ۰ عماج « ناخ «یلناخ زوب رشيتلا « رشب یس رق یه ۰ رولییاص ند
 :ردقون یراره نیا نرخ ج را رق ننه روم ها یفا و

 هيد « نوسلک اکب رفاسم » هلیرلرب یرب یسلاها . ردجاتحم هراویوق هل
 نوشوق لکا زو سا رکا < تک م

 یسهلکرب هلکمریو لیلخ تاکرب هنلام كرلنو دابعلا بر . راوررط بوچوک
 غارو غابو غاط اما . رددیدش تیاف یساتش اما « ربریو یادش هلک شفا
 قوواط هلا قاعاق كح . یمححا ضاس ۰ صاخ . ردقو نامرواو

 هثرش بناج هنی ندارو . ردرومشم تباغ یسوشروط نوواق . یسهمهللوچ
 . ردشلدا فصوت هوا یخدو . كدلك هنسهصق (هلاقنم) بودک

 . قالوا فرشم هلا یتح فرش بولو هداروب یزمدنقا اشاپ
 كنا یارک دم اطلس ےرق مدخشرات تیادب ۷ نوک ین

 اشا نکردک هعرق بولک ندنداعسس هناتسا یالوا مان اغا شدد قالوح
 هد ۱ شلوا اعا لی » اشاب هدکدلبا تئارق بورمتک را وتکم هنمدنفا

 دم یرکا و ؟ یراو رخ  مایلوا : هک یددو . یدلاق هدنربح ل

 هنيرزوا كنوب « شلوا ریزو اثاپ دمت یلوریوک بولوا لوزعم ندترادص اشاپ
  ناکشسم رب یک ېلور وک هکقدلاف هرانوک هن [هروک - . اغا نایع زادرهم

 هغد « ۱ یدلوا مظعا ردض مدآ نابیلوا رداق کمریو ناص هزوکوا ییا
 هلدح هت كنس . نالغوا هیفس هرب - . بولوا ولا بضغ تن

 نارزخ هلا ود « ؟ كسردا قالزاردناب ز هنارب زوو ناریمربم هکردراو

 وش كر دلاف » . یدلبا دن کت ۱ کود یناغا نامع قد 11 کد



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۰ ۴

 یغوا نور طاب بولوا هداز طاوطو « هداز كدروا « هداز یراقنم < یہلا

 غراف ندقلوا لاصفو لاخد « ماعو مامذ هرکوص ندنو «. كسهلوا یک

 یحاح . هنراوو . یدلوا هسمک یلافو « یلاقش . هتفشآ و هنفاآرب بولوا

 دا كلم ضدقا راب یه هدرلمد زمغیدنلو هدنس هظفاحم هیلاقنم ء یلعوا

 یضاق هرواجم وب ارز . یدرایوس تالک یلاباال بودن! تفلا نسح هلا اشاب
 كاکحضم بورک همیار ناخ دام روضح هلحفا لکیهوا نالوا فنالاریک

 O Ta یدبا نامز دازرب شا

 : ( یدنفارانات دشخیشلا ) هدنمرح عماج کسا .  یراترایز كنهنراو

  هرب زح عرف یراسار طقسم . زور دق صرب مولعم هل ګران یرازم كنس .

 یرارسا فقاو كتولخ قی رط موحم . ردب رهش ( وص هرق ) هدنبس
 ۱ . هرس سدق . یدنا

 كره یعماق بون هراهاق ندهنراو هلا ناراب جاقرب قرهقلاق ندارو

 كس هدنرزوا راب عشق صرب ۱ لدتک هنس ه رق ( هطلع ) هدفرط یثراق

 بوتوط یناهج یسهحاب « یغاب . ردموز یسااعر هلح بولوا یوک یلەناخ

 هلا طالخ رر ي روا هدنحا یحماق ره هدلگو . ردشمشاط یارش

 لی هاب ذومن هداتش تدش هدنناعل هنراو ارز . راراتاب بونالغاب هالشق

 یسهتربا هدکدنلک هنرهش هنراو بولوا راوس هرلاق ندارو . رولوا قرض

 . كدلك ء (یوک یی ) كرهدک هلامش بناج بوشلاج رلتلحر ریفن ینوک
 هنلزنم یسهیکت ( ناطلس اووا طاب ) كرهدک هلاش بناح هلا برد بل نداروب
 ندنررللغوا لاختمو سوناروا نکیا هدنابح یزاغ راکدنوادخ ناطلس . دلک

 . ردشلدما لیصفت هدزملا دلج هکنو . ردشعا اشنا یهکتو كب نالسرا
 اا لاق قلا. كدلك سعی ( ل ندارو

 نداروب .كدلک هنیردنب (هنراوق ) كرهديک هلاعش بناج هنب نداروب .ردسوک
 زود ( یسهیرق یلراح ) الوا . مدتک هتمدخ هنس هبحان نامروا ید ربقح

 . كدلک هن ( وک یلاوک ) نداروب ؛ ردییوک یوق قانچ یلعماج رب ۰ یوا
 . قدلوانامهم قرهلا نویوق ددع زو و ها كببقرق هدنفشک ن اقرب هداروب



 ۹٩۱ هنراو هعلق

 علام هغعوق ههدحس لح ۳ EE ار دیار یرو

 : هسلا ۱ ا

 دنکیم:ادتنتادانخ کنار دک ی او و قمر اب

 ندضرعتو نعط هقلخ هنن بودا نط مروسدبا تدابع هرزوا یعادّوم

 ارز « ردلکد حیح یدابع كنسدنفا » ید دلب لها اما . یدیا زالاق یلاخ
 مامد "یضاق هدنرلکدید « زامراو هنر هدحس ینلآ ندنسهلاوح كتترو

 بارطضا یلیخ نکردبا هرزوا یغالوق غاص ییهدجس هرخ الاب بودیا عاتسا
 فرط فرط هیضاق ید رهش "یلاها یافرط هلح لبصالا . یدرکحب
 نوکر, یتح . یدراردبا حدقو لصف هداج ره بودا ضرعتو لخد
 ناسانشهنکن ناه زط یالارب هدنسهناغ یلح لغ هداز یئانغ نمدنفا ناود

 هدنکبدشا دحام رووا یغالوف كشاف راک یا
 ناوخا یا هللاو . ریصت رب رمقح هدن راکدد «؟ یرولوا حیح یرلتدابع

 یاب نلک هنشاب الا نمهدیا هنسکرب قلاشک لکشم . هلکشم "لئسمریوب « فو
 هداز یغاماپ الا زا لح ییهلئسموب . ردلثم برض رووشم راشعد « ردنا

 ران ارز یا مدار یراق یر کن یا
 اتفتسا ندران | هسد « ؟راردبا هک ییرلهدحس م ندنراقدلوا فنالاربک یخد

 هاوتف اغا مهاربا یهراو « هداز قا ر 2 ۰ مدرب و تا هسد ء كدبا

 اا دار یراقتم مدک لک نودنک یالوا هدهتفهرب بودنا تمجام

 ۰ شمل ربو ینکوس نورب ندقح فرط «هنسک لوا : هک ردراشمروپ
 . ردنالاح بحا ص هر رک هنگام نورو یک نوا ْ لکد ندنروغ

 هدحس هرزوا یعال و هساندقلوا نادرکور ندهعا هدحس چیه یک ناطبش :

 دحم هد ضامن ید ر . سالا مارک .دنع لوقم رذدعلا ردزتاح كما

 هن وکوب بودا هدجس هرزوا زمغالوق نکر البق ی رازام احضو ۰ قارشاو
 بولوا قلتم یضاف هزواجحم نداوفو . زبهمتشیا یرللاوئس وکو تفک
 یغالوق اما . یدردا اشو دمح ردبا هدحس هرژوا یغالوق امن اد

 م کی دنا رد نوجا هفیعل بوکح تربسع تاغ نکردبا هدحس هرزوا ۱

` 



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۹۰
TSE NESE RUSE BBE NAEN-ALNAERNYE RUBEN RIE NAE NAE RAE AENLALNAENLALNLAY NA REI HIE 

 و ا ا دیواک ۱۳
 ردیتناما كرك هلبمازتلا هسک شمت زوب ۰ ردهدمروت وک بوربتک ع اتم ندراید .

 رک راهخارف ورک ا اک ترشع لها قاخ ندیفا طل :كساوه

 یروک+شعوق هد اتش تقو بوک یغاللاق رانات ید یسارقف ۰ ردراج «

 بویک هجارف اع ضاس یرانوناخ ابرنک ا . رلرک را همابق یزب نوفزیم
 راو یر ءارلارادو یربایبس اجماج ؛ رارزک بدوم تیاف هلا شاب یصاب .

 بودیا مارک او زازنعا هبرغو نیرفاسم عی هللوا ارقف بح یسلاها

 یتکم اشاپ یریپ ) ۰ ( یتکم بیحتسم خیش ) ندن رابتکم . راردیا تفایض «
 رم ۰ ردروشم ا یسهربش . یوزوا نداحودم . ردروهشم

 هدنرلرهش تلابا وب هکردراو یهاک زام حرقم هرم« راز نهرا هدنرانک

 ورک + یزادزد هملق ییا هاره . ردقوت لصم هاکتداع ناباخ هل وا
 رهش « یساغا بستح ۰ یسشاب هطوا یج هج « یریادختک هاس « یرادرس

 ةرخسمرب روهشم هلیمان «یضاق هرواجم » یخدیعرشع اح .ردراو یسشابوص
 كنهراو هک « رولوا یسضاق یرازاب یغوا یحاح ءاک هک یدا بقا اوذ

 < یدرولوا یلاظ .

 ی ا یا درر راروان كشاف رواج
 ا ا روا قا ادا 1: دنا راو يشار
 درفر, چیه ندنناسل نانس هکیدیا حادق « لاخد « لاصف « مامذ < ماع ردق

 مرهح دی اقل هو هفرطرب هلن ةردقلا اما ۱۰ یدزامالو ضالخ هدمرفآ
 . لادج الب لامل ا هةقح یسیدنق رمس یاقنع فا کی دنا یر یاس لو

 نظ لغوا كن هداز یراقنم رانروک یتح .یدبا راو ردق یسهتخت ها مراب

 « یدرتوا رشف ۰ رشف ینروہ یک یرارکراب راتات ناالیشبخ ؛ یدراردبا
 .لوغشم كرها كرت هلس یتسر ندهس تاقوا « یدا یبصم تاغ اما

 نوجا هدحس هقح بانج ندنکلکوس كننرو طقف « یدرولوا تدابع

 دکنوح ؛ یدزالوا حیح یسهدحس نکرد هر یلا هدکدتا نام رس

0 

N 



 ۸۹ هل راو هعلق

 هددع) سم لکش اک کد هرق یسەعلف . ردشلدبا طض هللا یزاغ راک

 ناه . ردعدآ كسب چ وا عرج رادام اراد . ردانعر روسرب اشب یدادش

 رطان هب غ بناج . ردایرد یجماو قدتخ یارطا هلم « رد هرق «یقرطرب

 راج بوللوا روبع هلبا رسج هرهش هدنکوا یسوق ریمد رب رواجا هرهش

 هدنرلندب نادند « هدنرلوزابو جرب هلم . راو یرلننتم هءلق راح هدنسهشوک
 راصحرب هتسارب هلا لب وط هناهاش رظان هناملو هتسازآ هلا یرلکلد لاغزام

 «یرارابنا لالغ ۰ یرلهناغ ناظفحتسم هدراصح نورد هکردراوتسا

 یرابوطو یراهناغهبج لسمکم . ردقو یاهو یشراح . راو ییماحر

 یراهفولع . راردبا قاناهک وند « كب ردکی هللا » بشره یئارفن . ردقوج

 راک هوا هداسخک باع یو وف اه ابا رب ن 3
 < رازاماتاب هلبا روضح بولوا زادنارکل

 ینمرف ییهلاوح یس رغ بناج كرہشوب .  یشوراو كنيرهش هنراو

 عساورپ فرط قرش . ردراغاب ددع كسنوا یرارزوا . ردرلغاط یلقارب وح

 عقاو هدر زود یل هاب ۰ یلغاب یرهش هلم هکردزکد هرق اهن كنادیم زود

 كسب نرد یلتیمهریک یزعرقو ییراود ریکراک ایارس یرلهناخ هلج بولوا
 هل شل ۰ ناملسم هلع ید . رد رلوا او نادعا یاقوف < یناتحت ردع

 . ردراو یمرا « یدوم « مور

 تعاح و ییهرانم : ( یءاح یدنفا ریما ) هدنشاب هلکسا س . یرلعماح

 ۰ ( یماج یدنفابیجتسم ) (  یماج هناخغابد ) ۰ ( عماج یی ) .ردیلهیثک
 یتا | زوتوا هقذاب ندرلنوب . ردراعماج ریک رلنون ( ماج نیداق هاش بش »
 انشور تیاغ ( یعاح اتثاب یرب ) ندنراماج . رد راو دجا تم: بارح

 هل ( لوسا نالوا یب نادغو ) هدنشاب هلکسا ندنرلهمشج .راداوه شوخو

 همشحو هلشیا باغ هلغاوا یاب هلکسا هکردراو یسهمشج راو تابح بازا

 راغاط هدایرد بل هکر دیس هکسا مج ۰ برع « مور هلکساو . ردرورپ ناج

 یرالاوچ همریدصاپ « یرایچوف لاب . یرلابق زوط یراقویچ ریمد یک
 يسرد هکبسا ولدنا تبا راس ادخ قاض طول



 یمهمانتحایس یلجایلوا ۸۸

 زو چ وا هلب راقاریاب یلجاخ یرلنامطح ددع یعرکی « هحای . هلک زوب یتلا

 یمادختک وق كناشاب هدقدراو هتداعس ٌهناتس بونلوا لیمح هربارآ ددع

 ولتداعس هدوا بودا ضرع هب کرا ی و مضعا ردص یدنفا یدهز

 ییراقاریاب نامطحو رالیدو هلک هلم هلبا مظع یال | هلکا صیخلت ههاشداب

 یراوکنادو یرو هلا دن اضترب تسد رائامطح و ریا « كردنا نوکنرس

 ندنسافص هاشداب ولت داعس هدن رلکدتا روص ندهاشداب روضح قرهلاح

 ررقمو اما اشاب وردک هرخاف تعلخ ه یدنقفا یدهز ینادختک وق

 هنتل | هنرآو كر هربتک فی رش طخ اغا دم ريم هللا ناستفخو جلف نوجا

 تماخاشاب . یدنلوا تأرق نواه طخ هدهاتشداب ناود هداروا بولک

 نونم بودیادنب هنیدنک یریشمشو بوقاطج وغروصهنشاب .بویک ی یهاشداپ
 هشيم « هلوا لالح اکس مک | « لوا رادروخرب ۰ مالال كلم » . یدلوا
 یل ا زوتوا كسوحنم سور كکيدلبا حتف الاح . كسهدبا تاحوتفو حتف هلبوب

 نسح وزوا ۰ یک ۰ نامرک قا ۰ یلوط « نمرخ هرق « هنراو ییراههاش
 هسرزوا كلوب « كسمدیا فرص هتمیمرتو ریمعت كنیرلهعلف نورب لق «اشاب

 یه . یدلبا ترشابمو ادب هنمیمرتو ریمعت كنسهملق هنراو هلی هللا مسا اشاپ
 هرق لح ىجا كفدنخ نودا تمدخ هتربهطت قدنخ مدا كس شب نوک

 زورو بش . یدا ربلک هلا رسج هبهسلق بولوا بلرب بل هی رلوص زکد
 لذب هرامادخ بولبدا خبط ماعط ناغزاق رثوا ههللا دابع ندا تمدخ

 بویشاط بارت ندقدنخ هلکتا ید هلاراشم یاشاب تاذلاب ۰ یدرولیدیا

 نکردیا تمدخ هلا شابو ناج یتمدخ هملق قیرطلاب یلوا یخد تاوغآ راس
 اسا اضم رد بونلوا مامناینامهرت كنەعلق بونلاح رلهناخ رتهم روتوک « روتوک

 ۳ یا ی د نوک زارا لا فرش طخ ةد .:یناوآ قر

 سأر یمرکی ۰ ریسا یعرکب ۰ شورغ هسک یعرکیو هچال رومسرب هیاغا
 ۱ 1 یدلردن وک هب هناتسآ كرهللرب و یرلربکراب یلطاص

 هلرازیونجهدعب .ردیسانب سطسغا سویملطبهعلقوب -. هنراوهملقشیاتس
 تینا شلو هلويردلود هیکوصو نتلدا میس وت کمک هنلا



۳ SOMOS 

 ۸۷ .  اشاب دجا كلم یایور بئاجملانمو

 نانل ندرافک هدومزآ راک یاشاب ناه . شمرارلک هدادما ككرهر و هوزاب

 ردامو زانروق ددع لایک ندهراصو ناک هن رله اش ۲ مر ه ار یم سا ٩3 3

 اف راک راو هل نو وف ا حالسرپ د دع رک هس رالادح

 یخد رلنو نکراربلک هنتلآ هعاق یرلهتقرف قازف هداوه ینامل بویوق کر وک

 . راقازق . هرلنآ رانوو بوقبج وشراق یک هراب قرف هرفاک ندنناهل هعلق

 بویمریو ناما هرفاک الصا هلبا هللا « هللا بوت نوشروق میابرب هرانوب
 كنج هدنتلآ یسهعلق هنراوق رانوملموب ارز : رایدلبا اف یرایگ هراب نوا
 ندنفیدلوا یرارادتقا کنج بولوا یرلرفاک یلهرب ۰ یلهراب هدنراجحما بودا

 یدنل واراقلنامداش میظع بوت وا حتف رلهءلق ندنشیدلوا درم هلس یرانامطح

 . رکلل بولک هنامل رلهقاش و . یدنلق نوکنرس یراقاریاب یلصاح كرافكو
 اسم كناشاب هد . یدشوا راقلنامداش توا راب وط هتح هدن افت ۲

 كنج « بولیروق تجاتچ هبانط باسنط مالسا یودرا هل بولک یسهدرپ
 هبادختک فسو ادتا هدقدلوا یهاشداب ناود بولکود یرلاط یرح

 .یمرکی ندرلیشاب یوق راس « هنسادختک رابجوبقو هرخاف تعلخ رومسرپ
 رارفاو ناسحا و هرخاف تفاح رر هت رابشاکولب قارا شم و هاغا

 كناج شموکرربو شورض قرق راتکب بیرغ نروتک لید « شاب بولبریو
 هنیرلنادوق هاش هراب یعرکی نریو دادما ندلادنصو . رابدلوا زارفارس هلبا

 :قارق بوئلوا ماتا لشورغ زارع راکچ رود درو
 نالوا رسا بوغس هحهقشاب ییاوئا لدم تما نانلو رسا هدن رلهشاش كقاع

 یرلکدلبا تابثا هتسرایدنکنکردنک كردا انئو دمح « رایدلوا صالخ هلاداع

 .هلیرایک سکیهو یدنلوا ناسحا راقمجرخ هنسهج بولیریو یس كرالام
 . رایدتک هنیراتطو

 یللا زو ۰ هس مه هنملسم تازغ هله مرک بحاص یاشاب هدا نع و

 ی رسا زود یتا هل ندهرف هر ص یدرا « یدلبا ضرع ها شاب دم یرک۱
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 هرشط یسهلج هدنرلکدریو شتآ بوغس هلبا لاح رب هشرکوا وقو هرزوا

 قازق نالوا هداب رد . رایدلوا تراسا دنب راتفرک ب و هلرهمد نامالا

 بورپدلاق نچاخ قاریاب یرانامطح شاب ناه بوروک یرالاحوب یراقاق
 بو هلزّوا یزقرط مزو بودرارق زوک قراروا «هسجاب رود هتناوآ »ناه
 صالخ یراقفر نالاف هدءرف هک رب دقیح هب هرق بوروا نوشررف دم

 یراقاریاب هجشراصو ناکس ناتا هدوص وب هرجا راغاب مزب ناه . راهدیا
 هرانک زونه . رایدتا موج هن رزوا رافک ويد هللا ندنغآ رب بولوا نایات

 . .تراغ یراقدلا ندرارادد یرغ یرلجما بولوا هغرالآ هتب نامش شمائانا

 هرانک اما ؛ یدبا هجراقصا و لام الام هلا یرلربسا دن تما و یرالام

 كراکچ كروك بولوط رابتکیب یزاغ بیرغ هراهقاش نالوا حنق هدبوشانا
 حتف یخد ینسهراب کیا نوا بویمریو نامزو ناما هرلهقاش نالوا هغرالا

 هل . رلیدلبا میلست بوریتک هیاشاپ ینسارسا دم تما هلانغ ردقوا بویلبا

 نالوا هدرلغاط اشاب . یداردنوک هننامل یسهعلق هنراو راهتقرف نانلوا حتف

 . رایدروبب «نوسلوا كران | راقازق ندبا رارف » بوزاب رانامرف هاباریو اعر
 زو ید بودا صالخ ندنلا سوحنم سور یرهش هراو هرزوا لاحو

 .یدنلوا ناسحا هازغا هدیزو « هجا بلک یزوب سا یزو شب كقارف

 هفیلخ ناوضر روک ذم « قح بولوا دیهش ردق مدا یعرکب قحمآ ندزب

  ورح زمغیدالاب ناق امدقم مزب رکم . قدلوا حورح انا ىلع سکرح و

 ء یمانغو ارسا هلمح نمدنفا اشاب تعاس لوا . شعا تراشا هزمتخهلوا

 هليا مظع یالآ رب هنیرهش هنراو بولآ هلیرلهتمرتو ویکناد . لبط رفاک
 ادراک تابع مز نالوا هتخادنا رک هدنايلو ند هلق لوا لخاد

 هاییس دوراب یرپش هنراو هکیدلبتآ راپ وط ردق لوا ندمالبسا رکسعو

 . یدلوا نامرف راقلنامداشو تفاض بولک هننطو سکیه « یدلاق هدنجما

 سور هراب نوا ندا رد نکیا هدافصو رورسو قود نوکو دشت تیک

 یمهلکسا هنراوق رانو رکم . هدکمک هسد هنراو ٌهعلق بولوا نانا یرلهقاش

 یوق راو هندیا عاتسا ینااوحا هنراووب بود یک هترافو بهن ییرابناچ "
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 ۸۵ اعا دجا كلم یایور فباحملانمو

NOVELE HORMEL 
 بسا یاوغا ردق كيب یدب كناثاپو یرامتو تماعز بابرا یراقاجنس هزیو
 هنسارا نوک هطلغ با یربش ةنراو لاطلاق بولوا رو تب اع ین اتخ

 هوا واما مو زاماک نک نواوآ هداتس ع هل رکا و
 یسک هراپ ینلآ بوشانی هرانک هلیسهقباش هراب یعرکی اورپو اب قازق ناه

 نیم را راک نفر یو ید را زارا ناک تب اما

 کا نالا و نالآ یرهش تشخو فرخ ی قالخا دب قازق ناقبج
 سکه بویلاق هسکرب هةشاب ندرامور هرجا هنراو رهش اتاذ . یدالشاب

 یرامور هنراو هنب اما . یدراشماکح هراغاط قرهل | ین رالام تمیق یذ»
 هایس نوخ یرکج راندیشیا هکیدبوق عزفو عزج یالبواو رب هرجا
 تو اقا الصا هراقازق ندا امغت ینا رهش ردم یاشاب ناه . یدرولوا

 یراشاق ی هدارد بل كسوحتم سور ندنجما رلغاب هلبا رکسع هلفغلا لع

 راکهدنسیرجما هقاش هحنوروا نوشروق اب راها توش مو هردو
 بودا رمد هسلاص بویمهدا لمح هحایصر تامدص كر هروک یلاحو

 ناح بولاق هدنادیم هسیا رلناقج هتراف یرپش « رایدلوا هغرالا هرورضلاب

 نکدزک یرسرس هلیوا . رایدقارب هدیرللام یراقدلآ كرهشود هنیدیق شابو
 هک رایدروا راب و-ط هلب وا هغازق ندرلهقاش ناتاب هدنایلو ند هنراو هعلق

 رایدحاق هراغاط هدیرامسق رب بولوا كاله یره هلا بوط تابرض۔ .

 یرارق رافک كرەبلبا راموع فرط « فرط بوشتب قلخ تیالو نکرلراغ
 هکر ابدروک بواک هنس رل هاش نالوا هد اب رد بل . رابدلیا لب و هرارف

 یمک . رزوب كرءرک هایرد بوغار, ینحالس یک . راشلوا هغرال | هییرد
 بوروا هارد هلبرانآ رلیزاغ مزب رخآ ۰ یدیا رز, ندناج بوتآ ناج هیءهرق
 ریساو دنبودیق قرهراقیچ هیهرمشط بوشبپاب ندنراچاص كرارفاك كر هزوب
 هنیراذ زخم یادغب یهدنشاب هلکسا هسیا رلنالوا هدنناح هرق . یدراردپا

 ادیب یرلکیلد لاغزام هدرانزحم هرجا نیملا ةفرط كردبا دس یوق بورک
 " .یداوا دېش ایوضود کام مدآ لفن نزا رابلبا ا زافآ بووا

 یرامابو ماد كرانزخ بودیا عم كلاشاخو سخ رهش یابارب و اعر '



 وب SENDE اس ریتم ی امت نصب یخ و ی ی یی چ و

 ین دقبح یراثآ ندنراکب E ۰ نان لوس هخنکح نو

 . رد عطقنال : نداد یراونص لرانمرکد و نوجما كن[ هتشلا . ردتثم

 روضح حابصلایلع نکردبا ما را و ثکم هلا اشا دمحا كلم هدنساضق هنودوب

 « یلح الوا : هکرابدروس نهدنفا اشاب هرکوص ندر ةولص یادا هداشاب

 فدوب ترضح پولوا ربخ .  ریقح «! مدروک هعقاورب هجیکوب هلوا ريخ
 اشاب . مدد « ! هحافلا هتنو و هلوا هلاص یار ییدتا ریبعت كف دص

 4 . یدالشاب هلق

 ادا ٩ ۲۳۳ ۰۷ ا
YY 

 اشاب دما كلم ا یار بث املا نمو

 ا یا یا کرا ا یا ور الو . هلا مب
 یتسو چاق رب مدرر ک بوبارحیص ناه هحروا قمرابرب یرب هیورآ هدب دا

 كنجاقرب هلا لاوس یهدلا تولوا دولا تضع ناه !راقازق شمک یروک

 .بوالا زعاوغا چافربو هفیلخ ناوضر مزبو ند ندنرلناق بوراب یبراشاب

 .دیولا ردح دروک « اغا یطصم دروک ینما هرآ « لع سکرح ۰ زکیدجا

 .ندنرلناف یخد رانا نورو یزککیدسحا یناق سور كرد یخد رلاغا

 بی ضوب .  ریقح . یدید « . زکیدروکوت یریک یرلناق زکهلج بوبالا
 . مدوقوا هحمشاف بود « ! ماطلس هلوا ريخ . ردهعقاو

 .كناشاب لردبا دابرف مدا ا لاتحرب نکرب یناعط هلکوا ادخ تی

 « مناطاس ناما » هرکوص ندکدیوا ر قرهلوا هداس بوربک هنجما یتاطوا

 .ینمارق یهدنسارآ قاب هلبا هراو یرلهقاش سور لوس هراب یعرکی

 شن ۰ رد هرزوا یرهش هنراو ا هللا یرلتع نع كردبا راشل اب قارحا

 .لاتج باکرالب هد « تا هرب » بوقارب یعاعط اشاپ ناه هد « مناطلس

 یراقارباب هح زاص و ناکس ددع ناسکس . ندم نا لوا بولوا راوس ها

 ۰ نمرچ «نیدیو « یلوب هکت « اسبلک قرق « هرتسلس نالوا رومأم هیهظفاحو
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 AY وص یچماقو ور وک لعق
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 رامدآ هج راکم زو هنارو هدنآ نیغ الاح ۰ یدناوا نامرف قلوروق

 نلکو روناوا فرص لام یسهنیزخ رصم شب و رولوا رازایر مظع
 اوو تسردننت هاردا افصو قوذ دارو هحک قرف نوک قرق رامدآ

 هدننماد یسالباب کنج بودی هلاش هن ندارو . راردک هنراتکلم قرهلوا
 یهناخ دوا یبا هدنک اخ یساضف سودا . هلدلک هتسهرق (نار وفا

 هد وکو ینمدنفااشاب . رذس كا راغلا تماعز,  sSهروسو لونها

 کنج قرەقلاق ندارو . مدتا فارع لصفم یاهتسا كب راناهلو هعلق

 هلنلوا قوج ینارش . كدلك هن وک راغلب مان ( یلوحس) وا
 بودک اها شوقو هاش هک ردا نارو زر ا

 كدلک هنسهعلق ( وریوک) .

 كبدحت یزاغ هدننامز یاج یسوم هدنخشرات ۸۱۵ .  یسهعلق وریوک
 هتشب رب هدزوا جماق رهن بولوا بارخ .لپس یمهملق . ردشلدیا حتف هللا

 . ردراغاب یسااعر 3 ردهدنلاع

 کا یلنازق < و شا هقشو ندنناقلب ناو بر وص یحماق

 ندنتلآ رسج جافا هدننوک ورب وکو بولوا عج ندنراغاط رو یر

 نوک هطلغ هلیسهعلق هنراو . رولوا مظع رهن سرو دشالبصا بوق

 شور ندننغآ كره و ET ره ار

 نک رود هنورک مدتسنا نش هجا تراغ یرابوک یداورپ ۳ بورک یرلههاش

 هارو قازف یرب ندنوا . رول ندخل ینه كرر دک یوا:

 هنود ) كرەدىك لايم هق رش باح هن ندارو . ردشمامهلوا تا کمرک

 یر کرو اف کد باسح ین هدرارب نلوم لورد . تدل هن ( یرانمرکد

 نامروا یلدو هحوریود . ریرءهدنود یراشاط بودا نارج یرلوص هنیرارب
 دیدی ندعناضز رم ترم کد سره رر

 ؛ راو یرانمرکد هنود به كرلهداز اشاپ فیظنو كتالو نابعا عج

 کهدنسهلباقم قحسور دم ناطلس یلج . ردیراح هداتشو فیص یرلوص
 هن ود وب هدکر یدک د روّدو ناص هرم هنوط ن گر رریدتا اس ینسهعلق قرار



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۸۳
 HIDES OED NIE DIETS REE RIED rm KUDE RM RODS HIS KK RDS ایه حب تماس

  هجیلیا عفا هلی وب هدنرلاب رد نالا « هل . هچ . هجم ۰ جافسا « مج ۰ برع

 یدوجو <« زالاق یجاتحا نالف . هنویاص كنهتسمک نرب یخ . مدنروک `

 -هحردوا یتصاخ . رولوا تسردننو قاشومو دوجو « رولوا یک اضی رد

 قرق مدا نالوا زاحود هنس راتاع یزویوا كنرف « نکسم « مازج هکرد هد

 یک هود ندانآ بولوا بایافش ریدق یحماب هسرک ههجیلا وہ نوک
 . ۰ قم هدندوجو كنءهدبا شون هننرق چا حابص قرق ندنیوص . رولوا

 ی نو اشم صع ؛ ؛ ردک هلح یرلض ص ناقفخ ۰ بنا تاد ۴. نر
E... 1 

 یماخ كمدا رو رود و وص یراص هساداقس هلا وصول

 و لس . زما سفت كنرو هدهتفهرب بولوا یک نوتلآ هدنحا وص

 اشا نادومق اشاپ ا قالب ںولوا التم هتحز نی رشا ندرفس تیک :

 بولوا راوس هنوناه ةدرادشاب هلن هداز یوسف یکح ناخ ناناس نکیا

 لرهیلیا ثکم هدندس هدرپ ارس ب ,اکهیهجیلیاوب لبا مایا قفاوم ندلوپناتسا
 هنیراقوب وط سیرقن ین راقابا کیا یلاعت هنلاماپ هدکدریک هرک یدب هماجوت
 فا یدلاق لا ی و بات یب ندنعجو ناخ ناماس اما « ریلیفس بونا

 هدقدروط بوقوص یراقال ناخ ناماس هما یروماح كنهحیلبا اهد هرکرب

 مکح . یدشیش یک مولوط یراقابآ اما ؛ یدلوب تئوکس ییحو كسی رقن
 ناملس اما « رتسیا كملش هد سیرق هک یدروک هداز ینوسق بط قذاح

 ۱ ,تکنسا رش مراکنخ ادخ دحج .  ات ا نیا نمهدیا زار یک نام

 بود « ۱ شلوا مرت هبتر هن ۰ مه القوب هلملید ه رکرب یراب ۰ یداشوموب
 رفاک یاه ناخ ناملس نکرولوا یللکش رپوا ینک غاص كباخ ناملس
 .هق ییا لماک ندنغاآ عاص كناخ ناماس هد « ؟ دلت لغوا یوسف.

 هلرتشنوا  شمراو رتشبن هدننغآ كميکح رکم + ردبا نایرج تحارج ۰ .
 تقافا هدنسهحبلا سودیآ ون ناخ ناهلس ۲ دتا وارد رک ن ا و شم ید یعاآ دلوص هدقداوت تفافا ناح نایلس . شلد یعاآ كرا 1

 . یدریو نوتلآ هسک ییاو كروک رومسرب ههداز ینو سيق قرەلوب
 ریاشب هدهتجیلباوب هدزومن هام هنس یه بولیردنوک رلما هتیالو میم
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 ۰۱# ىسەخىلىا سودآ « یمهعلق هرو سم

NDE DIE NIE DIE BIE BIE DIE DDE DDE DIE BEDE KDE BEDE KDE DE IEبک ( 

 هد لا دل هلکسا وب : . هادلک هنسوکما راو ترو رونق

 هنسهعلق ( یلویها) كرهدک هلامش بناج هن نداروب [] ۰ ردروطسم هایماع
 . ردطلغ ند ( ییوهار ) یمسا < ردساس ر زو یموس شوق . كدلك

 یمهعلق . ندای[ ندرلبلزیونجو مور هللا كنیاح یسوم هدنحرا ٤

 درگ رداضق شرف یخ یاو روا یاش ارت دار
 دم نک راول . داو یرادرس یرحکب « یر ادم یرادزد ۰ ینما

 یرلهلزوطو غاب .راو یناکد ددع زو ییا ,یمامح ییا .ردرومعمو یلوتروا

 .یزفروک لف هللا اب رد بل ندارو . ردشطل تاغ فاش . ردقوح

 دا هتسلق ورتم ) ودك ند راک

 . رلربد ردیسانب كن ارطاپ وئولق یزق سویملطب .  یس هعلق هروسم
 . ردشلدبا حق ندنفرط یلچ یسوم نکیا هدنا كرابلزیونجو مور هدوب
 یدادشو لوجوک شلوا عقاو هدربرب یلابق « یلهسک | « یلهرد هدایرد بل
 بودا تب ذی همدا ددع ىللا . ردشنیما زوط ا . رد هعلقر انب

 . ردمور یبالعر یزنک ۱ : ردا لښا لام هسک نوا هد هنسودنک ودنک

 .قوح تباغ یزوسط « ینارش . یوزوا . ردقوج تیاف یس هاب « یعاب
 راقازق هنسیه هامل نکل . راو رلقلاب نوک انوک هدشنامل . ردحودعو

 رارف هسرهش سودآ راملستم راسو اغا نما هدقدناب بوقارب ریهد بولک

 یرلناکد یزوط و یجعلاب یرلنورف یجتامکب هدنغوج كنيراناکد . راردیا
 . راو نام میظع هدننورپ هنما هدنسوشراق هروسمو . زاو یرانزخم و

 باج ۰ ردمور به ییاباعر هک ردراو ید نوک ( هنما) ل غ كی و
 نارد بل هوا ننه .قدا شوا یا ر راک اا ا
 هن(یسهجیلباسودیآ ) كردیک هلامشبناج هلیفرط هرق زب اما . رذیرهش هنراو
 ۱ . لدلك

 دیم تعاس مث ندایرد بل « هدنکاخ سودیآ .  یسهجیلیا سودیآ

 . مور هکردهجیلیا یلهبااع هبقرب یساشب یلغوا لاخیم هدارح راز نجرب
 ۲۹۸ هفص -- تلا دلج []
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 هاکمارآ هفراعم بادرا هرزوا همشجر . ردراو تامل اناعرب ندا نارج

 ریاب رب رهش . رد_لتیمهرک یرلوا . راو هناخ هوهق رب وللثم نافرع بتکم
 هلق . ردنینم هليا ارقو رلهجابو غاب فاص یفرط هلق بولوا عقاو هدنید
 هلراشاط نوزوا یرویس یرویس هد زرط رب كناتسرازع یهدنفرط
 . ودرامدآ قوذ لهاو تعاجو تنیس لها به تلخ . راو یراتمالع

 ا ےک .یلثم .رولوا یعوژوا راد بآ .راو یغاب ردقكننا یس رکی

 لها یلغاب ۰ كدلك هنس هبرق ( یاکرا ) قرقلاق نداروب . ردرومشم تیاغ
 نداروب . ردب وکرب شلوا عقاو هرجا نابایخ یلعماج رب یلناخ زویجوا
 رب هدنک ا (اسلک قرف ) . كلدلک هنس ه رق ( رایقاف ) كرد هلاش بناح
 هنا رلنامرواو راغاط هلامش نداروب . رد وک مالساو راغلب هرجا نامروا

 زکدهرق هدفرط نوص تعاس وا یتسهلکسا زاغوب هلب ر اط هجنارتسا كر دیک
 نامرواوب هدنساضق سودا ۰ هلدلک هتسهبرق ( راکسهرق) قرهقارب هدنراتک

 اشاپ شوایس مظعا ربزو هلغلوا هدنرزوا ءارهش ردسوک مالساو راغلب هدنجنا

 نمدنفا اشاپ هدنس هیرق راکیب هرقوب ۰ ردشملیا انب میظع ناخرب هرجا یوکوب

 . رایدلیا تع نع هنسارح هحبلبا یرایدنک بوردنوک هرب اضق چ وا یریقح
 هزوس ) كرهدک هرجا رانامروا هقرش بناج هدتعاس چ وا ندراکیهرق ریقح

 ه ردهلکسا رومعم هقدلوا هدنلحاس زکدهرق . كدلك هتسهعاق بارخت ( لوب

 . ردیساش مورو هدیعب مع لکش یسهساق . راو رلناکد مظع هدایرد بل
 ندف رط ىلج یسوم هدنس هنس ۸۱۵ ۰ ردهدنطض رایسنرک ملم ء فاعم

 ردق زو ىلا راو یر ادختک « یرادرس « ییما . ردشلدیا حتف

 یرلاسلک . راو یرازابو وشراح « یمامحو ناخ < عماح « یراهناخ رک
 ددع ې وا هرجا ارد هدنسهل اقم هہصق وب ردیاسح یف یمهحف و عاب ء راو

 اا ر ندرانوب . ردینبم اسلک رومعم ررب هدنرارزوا . راو یرلکحهر زج

 هل ا - راو زای و رومعم هرزووا هربزج نلنید ( هساتسانآ

 هناکنج )ر هنسوشراق كنهرب زج و . راردیا مارب بولوا عم رانا سرخ
 هل اش بناح هن ندارو . ردهلکسا رومعم < یقاباط العا ؛ رار د ( یسهلکسا



AEST ۲ GSLs Se E OE ۳ CFT EL 
۳ SEH LN sr 

a SS n سس 

` RMN Be DELLE Be DE DE DDE KEDE NIE 

 ناطنطسق . كدلک هنسهعلق ( راصح هنس ) كرەدىك هلاش هنب ندارو . ردسوک

 هدیس لکش بولوا عقاو هرزوا ابق نیابر, یسهعلق . ردیسانب كروفکت
 ردقو ینادابآ هدنجحما . ردهماق كحوکرب اش یدادشو ٩۷۹ ۰ هدنځګرات

 دابآ بارخ یسهملق یر ندنابزواو شمل ا هدراموز نو یزاف راذن وادخ

 كبوصو ,. ندرنوک ارش اب رک کراغ نوم قانافر ندرابف را اک
 زوکو نام توش تدار د نال ا ر . ردققع ییدلک ند هنوط

 ,یعاج كچوکرب ۰ یمءاج .شمقیجوص ا ندراکیبوب هجناکود
 یرلهجاب ۰ یرلغاب « یرلناکد چاق رب ۰ یراناخ فلکمو ددعتم « یرادحسم
 یضوط هلاش ندارو . ردتناس و یعاحنس اسلک قرف ۰ ردراو

 . كدلک هنسهصق (اسلک قرف ) كرهدک

 . ردلارق مان ( انابلا ىلغوا وشاب ) ىلوا یا س . یمهصق اسلک قرق

 یزاغ راکدنوادخ هدنحرات زوقط شعلا زود بونلوا اس لوا ندهنردا

 هدنتموکح تحت . ردقاحنس فلکم هحلشاب هدنلاا هئردا . ردشمرک هنتسد

 لضا شور روس نوا تادع چور هنا م راو یا

 كس زوکیا یصاخ كنکب .. ردبا تب یارجا هلا ا بولوا

 هدرفس ناح , ردراو راع گه نوا تماعز ر ۳ رده

 زویجوا . رولوا یرکسع زویجوا كس هلیرکسع كنکب « زویزکس هلیرلولهج
 زوبح وا تلادع هحور هنساضاق ۰ رداصف فا رش كلها ا زو هلیسهباب .

 «یربادختک هاس « یرادرس یرجکب . ردقوب ینهعلق . رولوا لصاح هسک
 ینمرق قلشاط هرف هدنسهعررا بناوج كرش . راو یرادحاب < ی-ذح

 ناتسغاب یرهش . رولوا بثاغ مدآ هدنجا هکراو راهجاب و غاب یلقارپوط

 رومعم « یلیتروا تیمهریک تاق تاق عفاو هدنجگا زوا عساو رب هدنرانک

 عماج یکسا ندنراعماج  ردنیریش ٌةبصقر, نی نم ها رلیلاع یارس نادابآ
 ءردفبطل ماج لصتم هناتسدب هلماح یهدنشاب یریوک ندنرامام . ردفورعم

 باو لمس اغا .ردوومعم ياه انا . ردزآ هو بت و ات

 ندهلول کیا هدنشاب یربوک هدنجما رهش هلم, زا . راو یراهمشج تابح
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 تفک یلاشاپ هلج هید « ؟ ردرامیک رانوب « اآ» بوقاب ند هر اشاپ نکرید
 ناعلاةفرط بوقارب یعاعط راقالوا نلک هاد ترد ناه . یدلوبوق هوکو

 اشاپ . رایدالشاب هکمهتسیا ریکراب هنب بوبالغاب ییراحالس هنب رالب هرجا
 « ؟ )هدوکردمک نلکوش « كدياربخ لهس « هرب » بولوا دولا بضغ اید
 «۱ ردک هبهنردا ۰ شا یش اب یجن اتسوب ناک هلیا قیاق ۰ مناطلس » نکرد
 .  ریقح . یدد « كالرضاح ماعط زی ۰ نوسلک هزب س . اشاب هدنرلکدید

 -- . اشا هدنکندید « كدا ر رحت دغاکرب هنمدنفا اشاب ؛ مردنک ن ۰ مناطلس

 « كسردک هرکوص ندن | ؟ لهروک زر یمریلیب هواص یرلنوش « مایلوا نالتاق
 ترد نلک لوا هحشربک یرجا اغا سیردا یثاب یحناتسوب ندوق ناه . یدید

 هلزمهاشد اب « ماشاپ زکیب همریدلاق لا » بولوا چیلق لاد رقالوا ددع
 رقح ناه . رابدوق هلو « هنلاح یناشاب نآ لواو « رایدید « كسیرسا
 ابا رال را نلاتفرط + یدزاب ملک ندا ةع « مدقیچ هرمشط
 شب . یدلاق هدنربح یخدوا هدمکیدایا لا ییهصح رب ةصق بولک هائاب
 بونلوا ثکم هدرابشوط نوک چوا ۰ یدلوا هلانحع لرهید ! هسک یدب

 لا هسک شو یرلهود ؛ یراتآ هلج ندنلام هدازآفا ردنح نوک یمهتربا

 میاست هنمدنفا اشان دمحا كلم هلبلا اغا سیردا یفاب یجناتسوب هاشداپ ولتداعس

 ینسقبام بودیا ناسحا هبیئاب یجناتسوب ینسهسیک شب اشاپ هدکدریذا
 . یدناوا ناسحاراششخح هراعباوت هرمشطو هنبرلاغآ جا ۰ هرابخ والوقهرق هلح

 بوقلاق ندرا بحوط ینوک رازاب یحشدب نوا كنلاوش یسهنس ۰۹۰

 هداروب . كدلک هنسهصق (هطاتح ) هلنرلبارآ وحوقو هلس هد ناطلس اف

 هلج ناطلس اق بودا قوذ نوک چوا هدنسهحاب راکخ هلبا ناطلس اق اشاب

 ۱۳۱۶ دا ناسا هارج رخ هک رک دریغ ولا وف دقو اقا
 (هرد قووق) ید رلزب « هلوناتسا ناطلس بوشالعادو یخد اشاب هلا

 بودک هلاش ندارو كدلک هنس هصق (رتف) كر هک ند هرد راتو كنت مان

 هبرق لوص و . قدارغوا هتیرلبرق ( رایجاح نوزوآ ) « ( یهاش نمرخ )
 ناملسم یلهجځابو غاب «یلناخو «عماج هدنرانکیرهن هنکرا هدنغاجنساسیلکقرق
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Mia kisتست ما سا  

 تا

 ۷۷ تع رع هننلایا یزوا ندلومناتسا

 2 اک روا یاع تکوشو تارادو فود مظع یالا خب میم . كالا

 هدنلزنم (راموط ) قرهقبج هربشط ا هنردا هج لمکمو حالسرپ

 ه ریقح و بوزاب نتوتکمر ههداز اغاردح صدنفا اشا هداروا . لدتا مارا

 مالس هدب رولس هزمشادنرق اشاپ دمحم زمتانجاب مزب .مایلوا راو » كره و

 زلام داصح شلاق ندنلام ردنب هک یدب شم هدنتمذ كران آ مزب ؛ هللا

 هاشاب دم یرشح ود « رادوسر و نوګا هارجرخ بودا فطل . ردراو

 « مایلوا یاه » بوراو هیاشاب دم روضح روفلایلع ید ریقح . یدردنوک
 هفیطل یخو ریقح ادخ تمکح هدکدید « ؟ كسدم غاص اهد « كدلک شوخ
 «!راشی ورد هرکوص ۰ رولوا اشاب « رلکب لوا ۰ هلو نوسلوا قشع » نوجا

 هللا رقح نکرروط بوروص ینلاوحا رکب راد و ناو مالک هحتن ۰ مدید
 بولوا هراب شتآ هدکدلبا تأرق ۰ مدربدشوتوط ق وتکم ءلنمدنفا اشاپ
 نەت هاو بولا م صنم ندمرزوا مه بواک هلبا لام ندننصنم ناو مه »

 اینلوا ما زیرا کن آ ز « مر و هارب . رتسیا هسک ید شعب

 . یدلیا نی كرهسد « مربو هللاو

 تماس سس هد انشا تک روش تم شم اب

 ندنرلاغآ ما ن کشو نسدراو ی رک روو یاد یک راد رک

 یرحا یخد راقالوا ناه ۰ یدد «. یدلک قالوا ترد ۰ مناطاس » یر

 ههنردا هلیتمدخ كهاشداپ ولتداعس زب ! ریزو یلتاود مکیلع مالسلا » كرەریک

 « اب س . هدازاغاردیح هدن رلکدید «! ی زنمو رک راب ترد هز رب . زردیک

 بول | راریکراب ندیطزنم هدنرهش یروایسراو < میم یلزنم نب یرللغوا هخ
 یحاتسو راق الوا نلک رکم . یدالشاب کت ود « ۰ هلدک كدهمنهح

 مزب اما ؛ شهاق رام « ماملس - « یرب ندرلن | . یدا یرارووانزا

 ندنرللب بود « كرو ماعط « ردحا زع راقو رب و تآ جاقرب ندرلتآ كزس

 . رایدروط وا اورپ یو كاب ی راو ردنکسا دس بوراقبج یی راحلق اکو

 بجر كناشاب نکر ماعط رانو < یدارتتک ماعطرب رضحام هرانوب لصاا

 » یدلک هتشلاو یدنوروک قیاقرب لشاب هحاق ندارد ۰ اطلس سو یبافا

 امسا
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 ترشاس هکهروک ارادت بولوا هقدص ناو تفم هاا دخحا كلم نمدفا
 ولتداعس ینااب دما كلم نمدنفا نوک لوا ۰ هبلبا كرام هللا . یدنلوا
 روضح دفا بودا توعد هدلحم مان ( هفص نم ) هدهحاب صاخ ههاشداب

AEE NIE 

 یزوا اکسس ! الل » بولا كيلع تمشح م ءاشداب هدقدراو هب یهاشداب
 گم رف بولوا هرزوا تربص» هحشوخر « مدلبا ناسحا تفم ینصنم یتلالا

 وید « هللا تسارحو طفح شوخرب ندسور ی رهش یاب اک

 « مالال كلم » هکر ایدرویب بودیا ناسحا كروک ر ومس ربو نونلآ هسیکرب
 اما ٠ یدیا فرصتم هتتلاا یزوا مالال اشاب دم هداز اغا ردبح لوا ندنس

 ندا؛اب دمت . ردشلوا دنافو دناع اکس ىلوصح الاح بویلوا رسم یطض

 « . كسهراو هلتمالس هتلابا بوقلاق حاص هللا ءاث نا بود! بلط تل وصح

 هید مکیلع مالسلا هنب شد اشاپ :بودبا اعد ربخ هباشاپ بانج م هاشداپ ود

 یو مظعاردص یرغوط بوقیجهرشط .یدقیچ نجیق «نجیق هرزوا بادآ
 هارجرخ هنهدنقا اشاب یخد ران آ هدن رلکدلبا تاقالمبوراوهاشاب دم یرک ۱

 را | شاپ « یدید هلروسب فیرشت هزکبصنم نیلحابص » بوریو هسک نوا
 ندنرلر یر قرهشالغا بو_ثالعادو بوشوروک .بوشووا یخد هلا

 یجقانوق هلا تکی حالسرپ زوب یدب نآ لوا بولک هنیارس اشاپ . رابدابرآ
 دما كلم هدلحم مان (رلحفاطوا ) هرشط ندنسوف هنردا یعوط اغا تم

 دعاف نوک نوا هدلونناتسا لماع . رایدروتک هتنارمس رایحشوط كنا 2اب
 ضد وا

 یزوا ندلوماتسا نرو درد كلاوش یسهنس ۲

 رك دتک هتتلابا

 ءار ءاشو كرهكرد هناخرتهم تاق زوقط هلا مظع یالا ندلوتسا الوا
 تراز یناخ دم ناطلس متفلاوما ادتبا بوقیج كردبا روبع ندیهاشداپ



 ۷۰ 0 تاقوت علق
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 هتسهعلق ( هکره ) هليا ارد بل ندنآ و هنسهبصق ( دیمزا) كردیک هبرغ .

 هنس هرومعم بصق ( هزیکک) كرهدیک تعاس (ج) هب غ بناج هنب ندنآ .
 هدعابب یا آ اردک هنغ تاج ها لد ها لا یا
 اند بواوا راوس هراک ندارود بلک هبضع لزانو پت )را و
 لخاد هلونناتسا ندوق روخا هدنسهرغ كناضمر هام یسهنس ۱۰۸ هلتمالس

 مالسلاو قدلوا .

 یون . یدلوا فرشم هلا ناطلس اف بوراو هنارس اشاب ندارو

 هنلود رد هلبا رهم ندبلح ربش زونه . یدیا مظعا ردص اشاپ دم یرکا

 ردص اتلاو یاادس توت وا توقوروک لا اقا دحا کام هو اک

 ولتداس یزس كروسب « مشادنرق من : هکرایدروسب هباشاپ دمحا كلم مظعا
 ثبخ لواو یلاوحا ناعا دسو ناودحرس . ل هدیک هلسب ۰ رتسیا هاشداپ

 ی هليا یهنک ۰ راردبا لاّوس یلاوحا كزککیدلبا كنج هچ هلیناخ سلتب
 هدیسکیاره هنیرزوا كنو . كروب لقن همهاشداب ولتداعس اور یو كاب
 هس ووضح ماشدا زاتدامس هل ما ( هفتم نخ ) بواوا راوس هرات[

 دلرهید « مهاشداپ کیلع مالسلا » هرزوا یعدق داتعم اشاپ دمحا كلم بوراو
 بودیا رلاعد رخ هی لردا سو ی یهاشداب تسد بوبعا سو ناهز

 نکا بوسا تعا هافداب ردا ها هاب ده کان تعاس ییا لک
 هبحاصلادمب . یدیا ترابع ندنسهرواشم ناودحرسو مجم راد ی راتالک

 هرخاف تعلخ رومسر قرهلوا « كدلک شوخ » هزعدنفا اشاب « هاشداب ولتداعس

 ر اکس تنرق نغ !.مالال هبکح ملا » بودیا ناسحا كس نوتلآ هسکروو

 ردص نعدنفا اشاب . یدید « لوا هدمربخ یاعد ناه ۰ مردیا ناسحا تاالا

 رایدتک هنب رلیارس یدنک اشاپ مزبو ماظعا ریزو بوقیچ هرمشط هلبا مظعا .

 هناخبم یدنک هدلوبناتسا یراد!!ناضمر هام لوا هلتمالسو تح ادخ دم -

 وب مظعا ردص یفوک یجندرد كنیدیع یسهنس ۱۰۹ بودن رایما هدم
 دحم هدازاغا ردبح هتنالایزوا بولک فیرشرطاخ ندنفرط اشاب دمشیرکا

 ءروب نم تلایا نکرروتوا هدنسهعلق یرولیس بویمتِک یخدنکیا فرصتماشاپ



VE:یمهمانتحایس یلچایل وا  

 ا ار کا کا قول ف . ردقلداووو هدنک اڅ

 .ردشعا مدهنم هجلمس ینسهعلق بودا حتف ناخ مر دلی نب دمع ناطلس یلچ
 یسناطاس قوس یرادقم هیافک « ماج « ناخ ۰ عماج «یسهحانو هبصق اما

 یجاب قلخ ارثکا هکردحود# ییایافج ندتتفرعم تاحود# . ردراو
 ... ردشواو

 رز ره طاعا لم يا یمرش رااح یس هربش افح

 هدنلوک قینزباو هجحنایاص رایهام ذیذلو یلتصاخ نالوا هدنوب اما . ردکجهرحم .

 . ردرایهام دیذل تباغ یتلاب افچو یاب كبو ینلاب نازاس اصوصخ . زالوا

 هلقمالتوا رلیهام هلمح ندراتوا لوا . رولوا لصاح کوک رک | هدلوکوب ارز
 رافوق یک كم هلا ماب . ردلک هدنسیمحار قلا « رولوا ذیل تیاغ ین
 تیاغو ردقو ینرارحو تلق امطقو "الصا هس قلاب ردق هن مدا ربو
 هکرولوا رک ا ردق لوا یلاصت هلاماب هدلوکوب ۰ ردمضلا عی رسو یوقم

 تالو « تالو كر هزد هراسا بوراةبح یوک رکا ندلوک یتاخ عج

 ۰ ردطارفالا مضاه هیاضلا ةياغ اما . راشعد « ريكك هدررکا » . راریردنوک
 هناخدغاک لویناتساو هدنلوک هژننقو هدنرهن نت هدد یسهعلق قازا هحرک

 هد اکو برع و مود یز | كنافح و اما . رولوا کوک رک | هدنرهن

 كنافچو یلصاح . ردروپشم هدینلاب لوک افچ نوجکن | « ردحودم
 یتالوصح هنوک قرق ندابشا راسو یراهتخت هتسارکو « یرلغاب یرلغاط
 یلوب ) كرهدیک هبرغ بناج هب نداروب . ردهرومعم ةیحان رب حودع هلا
 ا ۰ ردروظسم "الصفمو الكم درعا دلح هدو ۰ قدراو هن ( یسهملق

 یرودوم) هبرغ هني ندنآ بودی هباغا رادحلس كرءهدیک هبرغ نداروب
 هن ( یسهعلق كنب وک ) هلردک هبرغ بناج هني نداروب . كدلک هن ( یسهسلق
 همش بناج ندارواهنب هنسهبرق (همشچیروق ) كرهدیک هب شبناجهنب هداروب
 بناج هني هدمب . كدلک هن ( یسهبرق هجنابص ) كر هدیک هرجا یسایرد جاغا

 یا دلج --۱۷ ۵ - هغی [*]



 ۷۳ تاقوت ٌهعلق

 نالج هلسور رک ,یراغ یودام رک نام ۱
 .رولوا رب راوص نِک ندنتلآ رسج کیا بولکوص هکرکچ هدنسازآ یرسج
 كب قمل دم ٤ رزاو هلآ هساما بوک یغاشا نزاو ی ا

 هب ( هیساما) بودیا اشا و ریس یرلابق یکیدسکداهرف هلامش بناج بویکییرباج
 رهتفا هئاوغا هل بولوا نامهم هننارس یلغوا اب یحاح قرهلوا لصاو

 بونلوانامرف تماقا نوکه وا . یداریوراقانوق هلیعرش نذا هرجا رهش هلبا

 تحار لپس بولوا صالخ نداتش تدش هلغلوا لحاوس رهشوب ادخ دم

 رر "ااصفت مدنحرات ۱۰۵٩ یتالب صفت نون كمظعم رهشوب . قدلود

 . هنلوا رظن [*1 . كدب( شملیا

 . دلدلک هنسهصق ( زارک رک) كرد هلاش بناح هن بوقلاق ندهساما

 لوص هلاش فرط هنب [ ** ] . یدشملوا ربرح هلیقح اول نوتب هوا هدوب
 هنب ندنآ . هنسهیرق ( قجهووا ) بوک ینسهملق یرهش شوک هدفرط
 یلب یلکرید هل اب ذومن ندنآ . كدلکهنسهملق ( یوک یحاح ) بودیک هلامش
 تیاهن بویلاق منامرد هدزملب نکرک یہ یلهرطاخمو ناتسکنس لوا بوک
 [ ۰ ]۰ ردشلدا فصول کی هلوا هدوب . كدلک هن ( یسهعلق قحاعع)

 دلرلابق مان یلقشامراص و بوک ییرسج قج اع کەدنرزوا قمریا لزق
 هدنداروبو هنسهیرق ( هزجیاح ) كرهدنک هبغ بناج بوک ندنرانک
 . هلزنم (راصحچوق) ندن | ء هن ( یسهملق هیسوط ) كرەديك هبرغ تمس
 هن (یسهبصق شکر چ ) ندنا « هنسهیرق ( راهجهرق ) كرهدیک هبىغبناجندنا
 لیصفت المکم هدنمسق اشاب یلع رادراو كرما دلج هدرانوب . قدراو

 ۱ ۰ ردشمل وا

 هدکرت نادل افح « هنس هعلق (افح) كرهدک یرابا هب ندارو

 یغاحنس یلوب . ردشمتا انب رابتخا دیعرب مان افچ ینو . ردکعد « هجوق »

 ۱۸ هفیص س یا دلج []
 ۱۸۲ هنیص -- یا لج []
 ۱۷۹ هفیحص -- یفا دلج [**]



 یاعاس یعالوا

 هنسهصق ( یرازاپ هنیآ ) ردنکیرغوط هبیننلامش ندناقوط رهش الوا
 ا یعاحنستاق وط .رارد ( یرازاب هعمح ) هدک ارتا ناسل کوب . هلدلک

 یرجیکب ۰ یریادختک هاس . راو یسضاق یلهخآ یللا زو ,رداضق هجهقشب
 عفاو هدنسارح اووا زاف ینمز كرهش ۰ راو یسشاب وص رش ۰ یرادرس»

 ندارق فارطا هدهتفه ۰ راویرازابو وشراج  مامح « ناخ « عماج . ردشلوا

 هنيا ) هنمسا نوجمرلکدلبا رازاپو ارشو عیب بواکر امدا كيب هم هباروب
 ۱ . راربد ( یرازاب

 یسهعاق ۰ كدلک هنسهعلق ( لاحروط ) بودک هلاش بناح ندارو ۰

 ریز (۱) د کم یتشاس فتو دنا لاجروط ندرایدن شاو

 لوا هملق . ردراشلوا داقنمو عبطم هناخ دیزیاب مریدلس لادجو كنج الب

 ندشاط هدنرزوا هتش همغسر هدنساضف لاحروط حما « ردلکد نتم ردق

 .ردقو یترامع ردق لوا هلذلوا لبا جا ۰ ردهعاقرب لکشلا س شقلوا انب

 نیک | هلج یرلیداو لاح روطوب . ریلیراو هدقاوق رب هشیرهش هلیز ندارو
 لالغ یراءهووا ددع ید « راردصتفحو یحنک | یسلاها ةلغلوا یراقاحوا

 قوبح « هووا نابب « هووا زاق .یسهووا لاحروط : رلهوواوب . ردیناکرودیو
 یناحوا نیک | ردقوا هداووا هلیز « هووا نسح,ء هووا داطروم . هوا

 الا هدرامد یرلکدجوک بونوق هرلهوواو یرک ابسع یناع هکردرارپ
 دم هداز رادرتفد هدنسهس (۱۰۵۷) هرهوواو . درام هک ید مع

 ریرحت یتابهقو ارق هلج كرهجوک بونوق هلرکسع كيب زکسو هلبا اكاپ
 ˆ . لدشمهلبا طضوب

 بوک ندنسورپوک یراق یوداد ندنجما نوصق هلاش ندلاحروط هدعب
 ر مظع رل مارح هدلحمو هدنحرات ۱۰24 . كدلک هلحم مان ( لب یللکنح )

 یرایمارح هلج اشاپ هاربا رادهنیزخ تقولا کاح هدمب بودیا مزبنم ینابراک

 یتسهلح بواب یحاغا رادرب هدرب یرلقدزوب ینابراک بوریتک هلا یلغاب ىلا

 ناماینرب هک اقح اما ۰ رارید ( لب یللکج ) نوجاكنوا الاح . روروا هلکنچ

 هلحم مان ( یریاح كب ییطل ) كرهدیک هلامش بناح هنب نداروب . ردیجا نامروا
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 ۷۱ تاقوت ٌهعلق

 (اباب دود كب ترضح خبشلا) یی ابع لا لای دقع هدنشاب رج . رداد

 N برف هرسج . شعبا ناطلس ولوا ندناندو ردکب نخروم لو

 یړپ ) یرتخد ناخ لورام هدند هرطخ عماح یرحشز . ردنوفدم هرجا

 زع) و ناطلس مالسالا خش هرجا یعاب یحوط . ردنوفدم ( ناطلس مناخ

 ,ینج هبراقبج كجاحهدنراز مان ( ناطلس رانرا ) .ردراو یرابز ( هدد ژغ

 .كلم ندیدنمشناد لا : (ناطلس یزاغ و هدنراخ لر رواد

 ترابزرب هرجا اق رب بیرق هلحموب . ردنوفدم هدنسهکت یدنک «شلک هلبزاغ
 یمسا اما رلردباتباک> هد شلک هللاا ریارب هلساق ندناتسرفاک .راو اهد
 کو راصنو e . راو تراز مان شو هلاوح هرهش . ردلکد مولعم

 دارم ناطلس : ( اشا دم سکرح) ۰ راردهدکما تراز بوبالغاب مات داقتعا

 هزابآ یلالج هلبا رهم هدمم بوقبج هلبا ماش تلاا ندنعلرادحلس كمبار ناخ

 هزابآ بودیا مز م هدنلآ یسعلق هدنرال یهزابآ بولوآ رادرس هرزوا اشاپ

 موح ص هدنسهنس ۱۰۳۵ رخآ . یدالشق هدنافوطو یسیدنک هحندنا رارف

 : (۱اثاب ورسخ یزاغ) . یدللوا نفد هدناقوط رونعم رهش و بولوا

 یرحیکب هنیرپ اشاپ مارپ بودا عولط ندقلرادحلس . رداصالا یونسوب

 . بوراو هودنکر هم نکردک بواوا یسلاو رکی راد ندنا ۰ یداوا یساغا

 ییوفع ندهاشداپ بوروتگ هلوبناتسا قرهراقیج هلبا روز ینهزابآ ندمورضرا
 راد ۰ یدک هداور نا ندرلمح یدادخش هلا رهم ینودنک هارهتشا احر `

 تاقوط بویمهدیا حتف یدادغب طقف  بودبا حتف رهش هراب شع هدمج

 .یعوحص اشاب یت یسلاو رکب راد نیا لیلعو شارف تحاص هدنساتشم

 ۱۰6۱ هنس نابعش رهش یف . یدلبا دش هلہنامرف كربزو ااب دمحا ظفاح

 هبلع هللا ةحر . سما مو

 نا هدزمکجهدک هرکصندکدلیا اشاع هلیماع یرهشوبودبا یرلترابزوب
 هاش دمحا كالم ندا ندربزو اثاب دمت یرکا ینو هدندامس هناتسآ

 هلهجووا . یدربتکر لدک ات واد« كسهلک هتداعس هناتسا هتلا » بولک راما
 . قدلوا ناور هتلود رد هدزب



 یهمانتحایس یلچایلوا ¥
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 یرهش هساما ییرلاس رهشو بودا فرص یرارودقم راو راسدنهم داتسا

 .نوملقو هردىا قلراکداتساو فرصت عاونا هرزوا قلوا عنصم ندنراس

 راهش اقتع اقا باک یسلاها رک درایو ایات هراود درک
 9 ترام هنوکندنوک رهشندن راقدلوا یعاس هاربخ هغ وا

 ىدا هدنص زا م.دا بولوار ر راعسالا هصنخرو راطقالا ةعساوینمز كرهش

 لوذسو ناوارف یراتمعن لاصالاو ودغلاب لاسو هام كنقلخ . ردیک قو

 اسلع عم مدق رهشوب ہلا شاتکب ترضح یاعد ریخ تاکرب الاح بولوا
  ردرالکد دیقم قلقوح تان لف یساملع . ردارعش رقهو التضف یکسمو

 0 نام )بدم ین . رازروک ضلازفو هک .ثیدح لع قجنآ ۱
 یوق لهاو عرو بح «"دحوم « نمّوم « داقتعا كاب « ردرامدق تبات

 اندا بولوا لودم ههدنورو مدا E A یا . ا

 هللاصاب یتاخ . رلزع تمعن زکلاندنراقدلوا تعانق بحاص هلس یرایلهبترم-
 . ردراشلک هلوا فصتم هلا مسا لوا ندنراقدلوا رهظم هنمسا ینغ

 ردق یلاع « ماهبحاص ماما « ایفصا دمع ءایلوا ةد بز - یراهاکترابز

 : ( یعافر نیسح ترضح خىشلا) ىع یار باحالا ةدبز « باخ الا ةودق

 باب یللبنس هدنجا راو تشهب غاب راز هریسمر هدنجراخ فرط لاش كدافوط
 دا خسشلا ناالو نوفدم هدنرهش كدال هدف هساما . ردنوفدم هدننح

 نیدلایحم خيش نوفدم هدفیرش ماش . ردیرلهدازمت كنیراترضح قو یک

 لر هیلبا ندا لع لکت ندرلد 1 تودبا لوق یرقف ا ندنرلترضح یرع

 ۷۵۲ هدنرصع یزاغ ناخروا بولک هتاقو رهش نالوا یرادلصا نطو هس

  تیرقاک ۱ هب .,ردهاکترابز الاح کما لاحرا هناق راد نداق راد هدنسهنس

 ناشیورد ةمشج رستامارک نبا «تاماقم ةقردب « رارباعجی «رارسا عبنم

 بوصاب مدق هرهشوب یلو شاتکب یجاح تاذلاب : (ناطلسس اباب یللبنس ) ینعی
 . یدراشمتک بوبوق هنیراتسوب یاباب یللبنسوب هدنرلکدتک هنفرط لرفطرا
 تود رب هززوا هار هاش سما لاقتنا هدنرصع راکدنوادخ یزاغ هدو

 ضف بابرا هاکرظن الاح هکردنوفدم هدهربسمو هاکهکت هرجا هاب یلجاغا



 ۹۹ تاف و ةعلق

 هبنشراهج )كره دشکدینمسا یربن یئازوطو هدیغاشا ندهساما . رشیراق
 یعرانمو ارفو هداب هک توا غوا هنفلتضاق هننشراهحو رولآ یمان (یوص

 هدنسق رک فرط كسلا نویماصو مدت رانک کد رفا رف یا
 هقشب ندیلنازوط هدنسلاوحو غابو غاط كنبرهن تاقوط . رافآ هزکد

 یتمریا قارضخ ۰ وصقآ .یسهدد سارک ۰ یراراکیب یساق رکا ۰ جینهرک
 . راق | هب یلنازوط به یرلقالآ هکردراو هراسو

 لز رو هدنسف رش بناج رهش یی - رارہش نالوا اشم هناقوط
 هرآ یبیام تاقوت هلا ساویس « ردییرق هلحص رب یرهش ساویس «ردهدءفاشم
 یرلهعلقهیساماو لاح روط . ردهدنسلاش قرش كناقوط یررش هللز . ردیطاب

 یزاهصف شوک نوزه یلیراو هدا مزآ نالوا هلا ا

 یطاب ارآ هنس هد غ ناخ كنافوط . ردقازوا اهد قانوق رر ندرلنآ
 هيز ندنسهعلق لاحروط اما . ردمقاو یرلاضق اووزاقو موروح هدهفاسم
 . ردهشازوا یسهعاق بیلکسا نکل . ردقانوق رب ینبام یسهملق

 بناوج هدفرط یهكناوه شوخ زوشوب  تاقوط رهش زیکنا رہشو هم
 یربره هکراو راناور بآ یراح هرجا راناتسوو قیادح نالوآ هدنسهمیرا
 ناففاو شلان كربابلب هدراهابویو رریو وص هرلهحاب لاتم ناوضر ةضور

 هفرطیهبولوا ذیذلو رادبآ ابارسیهک اوف .رریو حور یافصهمدآ ینلناوخاون
 هدنوک اقرب بولوا یک یادواج یتوارطو توالح . ردیک هدنزرط ایاده

 مزاوف . هقیف + نخ و ریمق هک رب یا رک رو یا
 قوش لهاو قوذ لها یتاخ عبمح . ردنیزم هلا نوا راضشا نولو

 ارد یراع ندیشر یهو یرب ندشغو لغ هکردراهس رابذلا بیرغ تو

 رکاب لعو بردان نع کیا
 انب تانسحو تاریخ « راردا ینکدنز نسح هلبا مومع ندنرلقدلوا ناکرزاب

 نبتم ردق لوا یراترامعو یارسو عماج .ردبلاغ یراسوهو لم هکمریدتا

 . رولوا ناربح هجنریک ناسنا هتیراواو هتیراعماح هکرولوا نسحتسمو

 .هلوا هدنرل» یرهشبلح رکمتفارطو تفاطا نالوا هدنرلاس كرمشوب



 یمهمانتحابس یلچایلوا 1۸
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 هدنیا كنیملسم جاح . ردرپ رب هوعدلا باجتسم : یسهریسم ( یتاط راترا )
 هاک ارج . رارلیا عادوو « رارالوشراق هداروب تیالو نایعا ینسهدنورو

 (هجیلآ کی ) «یسەریسم ( یسکت یزاغ بلا ) . ردافصرپ لحرب هاکمرخو
 یغاشا ندنسهکت قولوا شاط . ردهدنسهد وص قآ هلاوح ههعلق : یسهریسم

 .مجم ناسل :یسریسم (تفاه) هدنیوک یکک بیرق هرهش هدنجراخ رهش
 .ناست هل وا لوا روهشم طلغ اما , ردکعد هرس ید ین تفه هرزوآ

 .هناد یدب هداروب هحدىا ناغط رلوص هدرا تقو . رارد ( تفاه ) 9

 .مرا ء رازن . رولو هدرلکحبهام احشاح هدنسرجا « ردا رو شل كلوک -

 ی ی ای هدنسهاس یرلامنم تخرد بولوا نابایخر اسا دامعلا تاذ

 تنمى تباع . راردبا كلروانش هدارو یراوزوف ناح هرجا یراضوح

 یا رضخ ناتا 4 : یوم یسک ناطلس كسموت ) + ردهربسم
 . راردبا افص پولک هبرلهلکو هلیرلهمخ هدنرانک یغامرا

 .رلردک روت ون وقیسااعرو یلاها دهسا یرابدمور -- ییاها هص وصخ هحهل

 هحینمراوکرت غیاب و حیصف یساغاب و افرظ كرهش اما راو یرلهحوصخم هجهل
 ,یساملع . ردهلیسایاعر ینمرا یراطالتخا زورو بش . راردیا ملکتو رول

 . رازملس یسراف چیه هدهسیا هک | هخدلوا هضلارف و هقف

 ندا نابرح ندنتل | كلاقوت رش س راها ندا نایرح هدنفارطا ناف وت

 ندنراعاط تاقوطو هدرافو ندنافوط ره و . ررد ( یلئازوط ) هرم

 هنيا کسا بودا روع ندنکوا یسهعلق تاقوط بولک ندنراغاط ییئازوط

 ندندرآ كنسهصق یسهعلق لاح روطو ندرب ندنلوک یضاق یرب ندنرازاب

 « ندنسب ریوکیراق یوراد یرب ندنوصق یراصو یر ندلس یللکنج بوک

 -یرروک ریکراکییا رانوب «ریشبراق هنیوص هکرکچ ندنسارآ كنسي رپ وک نالیج
 هتشا . رارغوا هبهبساما كرهک ندنزاغو داهرف كره ندارو . ردرل

 هیساما « راحیص تاقوط » قرهلوا یزوس ماوع امر هراولهساما رایلداقوط
 < ایا كنلوک كيدال یغاشا ندهبساما هدمب . ردانععو هواب « رارید « ! رجا

 هب ( یینازوط) هدنبرق هبساما بولک ندنجا هووا یلوصو ندنکوا هزواق
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 روبانتع نوجکيدشیپ شآ یلدوس هداسیلکوب نددوس ناقآ ندقولوا شاط
 رارید یعاط جاح ) هدنلئاح هلق كرهش . ردردرب قىتع تاف « ردراشعد (۰

 یو را ) لوح درک راو رور مدیدنقرظ تغا اد هدف ال
 بولک هیاروب هدراناملسم قحاضمب و هرفک ؛ردراو لحرب لاثم ریدهدنمان

 ردقو یطقو كنرف هدرشو ۰! ردکللهاح یهذ کرر و هراسو تارذب «

 یرام ناکرزاب ؟ردد وم و ینمرایس هل بولوا قوح هث دا وا ۰ یساناعر اما

 ردراو حد <

 هدروهال راد یراشاط ماح ءىز هن ضا س یلانص تاحودم

 شقنم « یزوب ناغروب همصاب یراکملق - ردالحم یک نوتلآ بوک « زاملساب
 تباغ یراشا یناوا یراکملق ۰ یرلءهرو ندنراک یحازق «یرهدرب

 اوج و

 .ردناوعوتمدخ لها عبات هبهداوب وو یسهقرفرب --یراکو بسک كنلاها
 كنلاما تولوا راک اقع زر : رده لوا اوا یر
 . ردتعنص لهاو ناقهد ,نانغاب یعوح لا

 یادش ولرد ید سس یالوصح . ردراو ماعطالا راد رر ااه

 رادا : زیاوتما هاو کیو ا
 . ردحودم یراباشوخ كسرلهوبم

 ج هرک) ۰ ( یراغاب یحموط ) هدنبرق یدجسم یتفم س داقوت ناکربسم

 .ردنایح بآ رب ںیلبنیاهلنابدرن یک ( ناولسبآ ) یهدسدق :یسهریسم ( یایز
 عحافص ناراب هدراغاب یهدریلوب . رولوکود هراغاب هرمشط قرهشاط ًاضعب

 هدنسهلاوح یرغل ر هش -یسهربسم ( یسایق رک ۱) .راردبا افصوقوذ بولوا

 شمزنی هدزوا قوب قونع نب جع یسافرظ رهش ضمب ۰ ردابقرپ يک رکا
 .ردىسەراب زو ایوک هک ردراو لالز امر هدنرزوا دیک را ا .رلرد

 یمسا اما راو شاار « راردبا جرفت بودک هاروا افص ناوخا هلح

 صوصخهملسم ریغو لسم : ( یعاط یسروک زک) هلاوح هربش .لکد وام
 ردهاکنا رمس : یک د ژغزغ) لئاح هقرش كرش . ردهرسمندغاط



۹ 

 ی.همانتحایس یلچابلوا 1:

 هلا طخ رطس چوا امکح یامدق ًارظن هتباور . ردشلزاب رلرطس مقاطرب هلا

 دوس نداراخ كن بو هعفد رر ا را دما رب رحم راف رح

 هضرایور هانتلاسر ترضح (!) شمریلسک هنب هرکوصتعاسرب « شمراقآ

 . روروط قولوا الاح . ردشلوا لطعم تایسلطوب هحنصاب مدق

 ؛ ردهرزوا تر یسهرش كتقلخ هله س . ناوجورب یور كنر

 شعب هزوب یر هیاعارک رمعو شمتیک ینوق بولوا رمعم و نسم هبترم لاک
 نسح یراهعرک رازالاق ندراکو بسکو ندیفرع مالک هلسب هدلاحوب « رارولوا

 یک نونکم ردیرلشیدو نوزوم یرلتالک بولوا هدلادتعا فیطلو لاجو
 ۲ یاس او له تا سام مع نار یر یش کرد
 رد وا

 زاربوب اما ردشلوا عقاو هدنتیبام رلهرد ددع زکس «یدیرشوب هجرک

 هرزوا لادتعا یساتش « رولوا فطل تاغ یماوه هلغلوا هداس۵ک قرط

 . لر را تاغ ولو ناوارف یون ندشوا

 نایرح رللالزأم نوع هچ هرجا یرلهرد نب نم رهشوب - . رایراحام

 قآ ۰ یسرد زارک . اق یلرکا ۰ جت هرک ۰( یر ینازوط) اما . ردبا
 . ردیراروهشم هخداوا ینوص یسهکت دجسم هجالا « ینامرا قلرضخ ءوص
 غ هرک ۰ ( وب وق یلریجشز ) هرجا یشراج ۰ ردردان هد هسراو هد یروب وق
 جو رد رار ومشم یعانساق

 یسماخ ملقا یرهش تاقوتوب سویملطب میکح لوم - . یملاطو یمیلقا
 تيه بحاص لو . ردشلوا عقاو هرجا قرع ملقا یجشدب نوا هدیقیقح

 هدیاوه دراطع تبب و هدازوج جرب ینرام علاسط كرهشوب یتیرفا نولق
 لها « راقو بحاص . راجتو ءلاغش لها قلخ هلج نوجا كن | . ردشملو

 . ردرامدا یئاوهو قوشو قوذ

 . ردکرامور : یربد ( نادر شا ) هدنجا رش .  یرلاسلک
 : (یریدروب انتع) هدنسهلحم هسرت كور هدا رهش « ( یرید هعلقلاتح)

 ندا تقبس یرکذ هدالاب . رلرید هثآ یلدوس « روباتع » هدنناسل ینمرا



 1 تاقول هماق

 « ىد ندیغاشا رلهسلا هلبسیدنقا یغاشا ینا ب او هکهدنآ تبارغ لصا

 هلا هساک یراقوب ند یعاشا هن کم ییدف | كرا .ررو لڅ وک

 ,غلپ هلج بوریدتبا غارفتسا ی اقوف هرک زکس رلهستیا شون بولا وص
 تر یزو كنهدا شوت ندعفا باوبوللوا یف طالخاو ادوس  ارفصو

 عقال ردقوب رولوب تمالس ندللع میج یدوجو هدنوک ید بولوا هرزوا
  ریلیروتوک قرهلوا اباد هلبا هموقموق هناصقو ارق بولوا برج بآ رب

 یل هقلح هنیدآ هکردراو ورپوک كوچ وکر, هدنبرف هناخ یولوم [*] ردروپشم
 رزر انس داتسا . رازهلس یمن هو ار ؛راربد (یریوک

 .هب هحل وا مام رجس رو هقلحر هنر رکهذ هنغمراب شاب « شعا تسد

 .نوسل وا مراک داب رب هدرسج وہ بوراقیچ ندنفمراپ یهقلح داتسا بیرق
 «هقاسؤا تلخ نامر الا ردنا آف ار

 .كلزرک) . شع ا رامعمرپ رادهثج هبترعوبات هروک هتیاور [] رک هلس یلوق

 قلیوشهماج امناد هداوکوب یسادکو یاب نوتب كرش . ردکجهربح رب ( یلوک
 .كرەنلەزات هسیا هله ینر كباوئا یراقداقس هللاماب . راروروط بودنا

 . رود شمل ندعاص تسد ابوک قرهلوب تدوحو توفو تاش ندکیر

 .هزانورت بودا لسغ یهسلا شفلدکلو شلو اق هد هروب رایدنه ابرثک |

 .یللبنس » ندیا تقبس یرکذ هدالاب ["] ردفقاو هرسوب قلخ هلج « ردیا
 الاح هدهکت مان ( یس هکت قولوا شاط ) هرجا راغاب « هدنب رق « یسهکت اب
 یرع طخ هاب رزواو شلاق یک قولوا یفرط رب « ردراورج نول هفرطرپ

 .ییدر و هدر یه هدنقح یرلوص ندعم كح اپس کذ وا « كن ىلج ا 2
 هلغلوا هنامنقم هد هح رد كجم ەديا اک هلس هندمعت اکر كىوصوا هافاص تامولعم

 . ردتیما هلس هدرضاح لاح

 باهذ یکهدنقح یرلقدلوا دلوب هج هج ندزب دكرامدآ یسا به زوسو []

 .قرهلیقا هنفیدلوا دوجو هلب الاح كراتاورو . رويدا دلو ند هنایماع فورعم

 . ردیلمهلدا هذخاوم نوجا ییدتا لقن یهفارخو یلچ ایلوا

 یسالوا وصرب یواح الولع یتیشرب رئاسایو باش كیوصو هسرولبقاب اکو []
 . ردبک شمهلروک ناه هدهرناس كلام ییدوجوم كیوصرب هلو ۰ رویلک مزال
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 رک اتفح ( یماح نان دتنرف او ردماج رب ےدقو یماجدزا

 ماحرب اشکلدو حرفم : ( یماج كب ) هدنبرق راتکسم . ردیمام ناطلس

 مام : ( یا یاح ) هدنارطا رهش « ( یام رایخرج ) . ردانشور

 اما « ردح رفم ماجرب مه رک اب و كاا یندوب ( یا هناخ یوم ) . ردارقف

 یناحقجاغآ) ۰( یصامح اشاب دوم لغوارکنشاج ) . ردلکد عولعم یسناب ( :
 گرد لها هل . ردلکد هتفح اما : ردماحر انلا فطلو نرش تاغ

 ددع ش قرق كس هلح هدرانادناخو هدرابارمس عنج » هرزوا یراتاور

 فارشاو ناتعا و صوصخم ماج هدانعر توس دودعم راشو یارس

 ماا ضعب هک اقح - راردا رخف تک یراراک هید « راو نمراهناخلسع

 زکس اما « رونروک رهش لوجوک رپ هچرک ؛ ردراو ماه رجوا « رشکیا
 هرزوا یر یر هرزوا رل تشا و تشد « راب < عص . ههد « هرد ددع

 یرلنزور كنس هلح هکرد رلهناخ ابنغا یربغو رابارس تاق ردرود « رحوا
 راداوه « ىلع ندنرب یر شع اما هراغاط < رظان هلاش و هقرش بناح

 مظعم رهشرپ كنر لمل روتسم هلا تنم رک هات . ردانعر توس اس "رکراکو

 .یراصح شوراو هدنفارطا رهش خاش کل . ردسگ و ب شض یاتنو

 .ردظ وفم ندیلاحو یلالاح  ردراو یرلوص هل ردن هدف رطیه اما « ردفزب

 رق راک كس هح هرجا مدق ریش و ب و توت یاه تربغ یا

 لزا ء ردراو اش راثآ ریسلاتجاو  ASعاصم

 یرا وص قا) هدنسوشراق كتاف و اف درام د رطنقرب ا رحبسو «

 ندهنس چافرب هدنسالعا هورذ ات كنهتش لوا « ردراو یلاع هتشا رب هدلح ماب

 رلهبق راتاربا بحاص . ردشمقیچ ین وص هحیلیارب لاثم تابح با یرب

 رهش هدر, . ردشلوا فطل بامرک یضوحرب هل هروط بودیا انب
 .قحهلوا ماع ح ودم هچرک ؛ردراو ی ما ۴ یر وک نک ) هدنحراخ

 هلیمان ( ینوصهمجا ) هدندید رسجوب هکهدنا تبارغ هدهسلکد همیظع ءرطنقرپ

 هع هدزوم هام هنس یه . ردراو وص هحروشر قافوا ردرومشم هدراید و

 م ریریو لمع رلهسنیا شون هننراق چا ندروش نبع لوا مدا یلروج كيب



 ۰ تاقوت علق

 ینم لاف رکراک هلح : ( ناخ شاط) هدنسوشراج رایخ هود : ودراناخ
 .یرادرس یرحککی ) ۰ رونلاج لبط هجیک یه . ردعدق ناخرب لاشم هعلق
 .لغوا ناطراو ) . ( یناخ هشب نجرلادع ) هدنرازاب تآ ۰ ( یناخ اغا یلضف

 نامهم هدنآ یارک د اوس مج هلج هکردشما انب ینمرارب هدمانوب : ( یاخ

 رایغاطم + ردبیرق هنیرازاپ تیب : ( یناخرایجهبک ) « ( یفاخ نابق » « رولوا
 هدنبرق هناخجارس « ( یلاخ یضاق ) بیرق هرلزازغ « ( یلاخ رظان ) هدنجا
 .یماج هناورپ « ( یناخ اغا یراص )ر هدنب رق رایجا وب « ( ناخ ولوص )
 یلانب رک ریکراک ددع ینلا شمت هدنفارطا : ( ناخ یکی ) ۰ ( یاخ یتنم»
 ردرومعم تیاغ ( یسهلاکو اشاپ یلهلبق ) ؛ ردناخرب لاثم هعلق ینم هلی راناکد
 هدنناب یراکب قیرج . ردهدننادیم وشراح ( یسهناضتامهم اشاب شبا )ب

 . ردلکد روپشم هدسراز اهد هقفاب ندر دمو « نا و

 رهشوب هچرک . ردنسح رازاب یسیناطلس قوس -. یرلناکدو ناتسدب
 نادا و رومعم هیافلا ةياغ اما ردشلوا عقاو هدنیمز رب یلهبهد ۰ یلەرد

 قوس هلرهشو ابوک هکردرومعمو نم ردق لوا یرازابو یشراح ندنغیدلوا

 هرزوا ببترت تیاف یک یراوشراح یرهش هسرو و بلح هنب ییئاطلس
 . ردرومعمو ادا تباق یسوشراح مان هعلقلا تح .ردشعلوا اس یلفلکت

 ی عفد هسراو هنرلءوهف مدآ مومغمرب . ردنمو رومعم یرثهناخ هوهف

 راسو ناولن یارعشو نابرطمو ناکدنناوخ هصق هاخ هوهقربیه ؛ ردبا

 رابطعو هناافخ ۰ هناخزازغ « یمهناخجارس . ردلامالام هلفراعم بابرا

 ۱ . ردنننو لاب تباغ یسوشراح

 و نالوا اوه شوخو فیطا تیا : ( یاجقجرازاب) - . یرلماج
 شلاق هرمشط ندرهش » 6 راربر و ینمان « یدسوک هراش » رش ماوع هماج
 نادم .ردمامحرب ح رفمتیافوهدنرب هدب زک لا كرش هنس اما ؛ردکع د «ماح

 تباغ یسانیو یماوهو بآ « هزکاپ و كاپ "یشیه ( یماح هناورپ» هدنزغا
 هراتروعو هرلرا « ردکوس تاغ : ( یبا اشاب ىلع ) هدنجا پس . ردفطل

 تباغ ( یماج هملقلاتح )۰ ردرمک مامحرب هتفج ء راو یرامسف نیلشیا
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 اشم

 لالزیآ ۰ ( یسهمشج كبلوغوا ) ندنجما بیجادم .  یرلهمشج

 كيب رج ) « ( راکیپ قوغص ) . ردلکد یلهلول ۰ ردیراج امناد بولوا یک
 رداع ولط ندنسهناخ یدنفا ناټع ادتبا یشاب ( یراکیب قجرازاپ ) « ( راکیب
 رایدلوب ینابحبآ ةمشچ » یخ رات : (یسهمشچ هناخم ولوم ) . ردتایحبآرب
 هیس هر اسو رات هکردراو راهمشجح هحرلزواهد هقشد ندرلنو « ۱۰۵ هنس

 .رازوا نو ةا روح
 . < بجا دم : راندا هطاحا یقارطا كرش ندن رلهلنحم س . یرلهلع

 « هیرت ويب ۰ سورخقا « یسەرد سارک « یعابیجموط .یاج « هجلب زق
 هبهد ټو وق یلربجنز « قجرازاب . اق ۰ كب « راینکسم « دارهن .هیبرتكچوک

 رونلوا رود هدتعاس شب قحن | بولوا هدنفارطا رهش تالحوب . رد راهلحم

 . ردهدکملیا بسک تیرومعمو هدقلوا مظعم داوس هنوکندنوک تاقوت رهشو

 نایعا ناکم « الکوو ارزو ناک یسوع نادیم : رله نانلوب هدنجمارهش
 قوغص یسهلحم هناخغابد «یسهلحت یتفم ؛یسهلحم یغاقوص ولاتفش رد نیلکو
 هناخغابد کما « یسهلحم كب نانس ۰ یسهلم نادیم شاب « یسهلحم راک
 وک د مرد هدند۵آ ینا اشا لع تا« ینو مالسا قلاج « یس هلحم

 که دهلح وب نايم لوسر عرش ۀمکح - یسلحم یضاق ریما « یس هلع یلغوا
 ‹ یسهلحم دنقرمس ۰ یسهلح كب « یسهلحم ناطلس - . رد هدطو رشم هناخ

 . یسهلحم رایج رمس

 « (ینارس اشاپ یهاربا رادهنی زخروک) .  یرایارس راک و نایعاو ارزو
 ردراشما دیهش هدنوب یناشاپ ورسخ : ( ارس یلغوا نریدسک لوچ )
 ناعع) . ردشلوا نامهم هدیارس و عبار دام ناطلس هدنسهنس ۱۰6۰ و

 یدنفا ناملس) ۰ ( ینارس یدفضا رک رادزفد ) ۰ ( یارس یلغوا اشاب

 < ( ینارس اغارم ادختک یللق ) ۰ ( ینارس هداز یفوص ناهج ) ۰ ( ینارس
 ۰.( ارس یتفم) ۰( یارس هداز یمالک ) ۰ ( یارس یدشقا یب وط )

 ۱ ۱ فارس فارشالا بز
 ناتم « روتسم هلرا همق رکراک یک هملق هد یسه = . یراناخراجت



 ٦١ تاقوت هعلق

AE DIE NIE DUDE DIE IE DIE BEDE DDE DDE DIE RIDE 

 [1] رازمتا طالتخا هلبا هسک « راورلمدآ ندتما یاحلص هدنراجما . رولوا
 یماعد كرالولعم ی هدنجملا طقف . راردب وزنم و رقنتم ندرانو هدقلخ
 لبزقو هجووود دوخاب « هستوط یجناص یتا كمدا رب یتح « ردباجتسم

 نارود یهیکت بوصا هنیزاغوب كتا بولآ یوم غاب قلها رب هسلوا تروق
 یلاعت هللا ساب ہدنرلکدکج كنانلک هبد هلل « هللا رابنکسم نکریریدتا ناریسو

 اشاپ نیسح هداز بایسارفا یساشاپ هرصب هریقحوب یتح . رولوبافش ید تآ
 . یدنالجناص هدناقوط و هدیدتیا ناسحا تآ ںیتعمر یللثم دایعاتانفاص
 . یدلوا تایافتش ما ادخ نذاب « مدر و یردن بوروتک موم قله آ رب

 ماری یجاح ( یسهکت اب یالبنس ) هرجا رلهجفب و غاب یغناشا هدنلامش كرهش
 یر ندنرصع هرفک ۲ بولوا نکاس هدارو ناطلس یال یا لو

 هلا رادار تخرد عاوناو نير دس و تود يفاص ون ولوا

 ( یسهکت قولواشاط ) هدنجا یرلغاب هک ۱۰ رددامعلاتاذ مرا هکترب نیم
 یک باب كلم رک ) هدنرانک امرا قارضخ  ردنهاکجرفت لر
 ۱ .ردنفویف بولوا ا هلا یسارقف ینولخ .ردعدق اف

 هلغلوا .دنجا رهش بولوا هیکت صوصخ هنسهلع تقراط یرداق ( یسکت
 (یسکع نادیم ) هدنجا رهش هس . رد راکت یار ورخ رفاو یفاقوا

 نیزع هلی وا تارا بحاص یهناتسآ وب ردانیلا مدقو رومعم ها فلات

 شملیا اشنا هليا نوملقوب شوقنو نیج"یشاک نوک زبس ایارسو شا فلکمو
 " امهاج تابح بآ رب هدنومتبع ةعموصوب .ردبانظ نيج ةناخراکت نرک هلغلوا

 . .راردیا شطع عفد بوما ندنو نزا یرلنلوا تعیبط لها كرهش هلغاوا
 تسردم وه دىنا تولوا هبنردذم الف یا ناو صت

 هدنجشارهش هن « ردیتولخ ( یسهکت كبءزح ) ۰ ( یسکت هناخرامت ) .یدیا
 . ردراو ( یسهکت سورخ )

 الوا ء ررتسوک یرلقدلوا راکتاعر ردقهن هب هحصلاظفح: كرایلنامع لاح وش [۱]

 هنفیدنلو « یسهیکت راینکسم » رم هدرپش كوبب ره كراندبا بیقعت یرب ندنلوا یبیلچ
 . ردزسهریش یراکحهدبا تقد رظن بصن



 ی.همانتحایس يلچايلوا .٩
RE? TTD NONERANLIR 

 ی ذ تباغ یقلخ اما . رلشمنا انب ارقلاراد چاقرب اتارا بحاص یدمش
 نیتشاعلاراونا یتلخ هل ایرثک | . رارد دیشرو بیم تباغ یراموصعمو

 واوا (یسارقلاراد عماجولوا ) . راردیا توالتو ظفح ییراباتک هیدمو
 هعس تئارقو ربثک نا .صفح هدننورد بولوا صوص هعماج اوقتور 

 .ردراو ید یرانایبص میلعتلارادو ثیدطاراد .ردراو یسهلطو ارقلاخ ,ش

 یراهکن .  ) یسناب بولوا نادابآ و رومعم تیاغ : ( هناخ یولوم
 بولوا ندنسارزو ناخدحاناطلس هکر داشاب یلصم نولکس هلروفغموموح ص

 تاذرب دوجو مرک بحاص « دوجولایخس اما . ردشمامالوا مظعاردص
 نوا كعا داشلد ینسارتف یواوم قب رطو داش یانالوم حور هلعلوا

 ی هدلوناتسا کم « ردقو هدرادر لثم کردم ا دان ها ولوم رب

 تاغ هلغلوا هداز كب ندنوا یناقوا كنون اما ! هلوا یسهناخشولوم شاطکشب

 «یرانزور هلح كنرلهرخ كنارتف نزعامس هدفارطا هاخعاس . ردرومعم

 کیا هدهتفه . ردرظان هرلرب یلرازغصو رازهفوکش ی هدنسهمبرا بناوج

 یرلاصف ارقس نح هک انوکو روللوا ارجا انالوم نیا قردلوا هلباقم نوک
 * یر یه هک ردراو یرانزمن هدنمان « راهداز ییازس» صوصالع . رولوا

 یسانالوم تمعن هابحاو ارقف ههم زوروش . ردیدیرف كنتمنص یدنک

 ةناتسا ( یسهکت شاب قیچآ ) هداحم مان قلرشخ هرجا راغاب . رداوذبم
 .ردک رایشاتکب هد(یسهکت قلرضخ) .ردلوذبمیتمم هادکو یاب بولوا نایشاتکب
 . ردهکتو هریسم رب كويب ( یسهکت یهروج )هدریر, رظان هنفرط هلبق كرېش
 هدیوسب قیرط ( یسهکت هددژغژغ ) هدنرزوا هتشپرب امتاهج لئاح هرهش هنب
 اه هرزوا الا هوک و دارم ندناسارخ ار١ شما ش وزد ولوارب

 (هددزغزغ) هسدا ندنید هل زغ یک ردژا هدقدلوا تفص یلالح . ردشلوا

 بل | )۰ ردراو یسارقف چاقرب تعانق بحاص ! هلوا رضاح یتمه شمرارید

 هدنحراخ رش . رد هدر ر اغاهح لاح هرېش ید و ) یسهکت یزاغ

 نک اس هداروب رانالوا البتم هضاما راسو ماذج مبج ( یسیکت راینکسم )
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 ۹ تاقوت علق

 انا دم دما KEDE IE DEDE DIE UIE منا NIE صد ماش مت

 . ردعماحرب كلام ههربنک تعامح «ییهرانمو ىلەىق

 كويب تیاف : ( یدحسم یتفم ) هدنجما یعاب یجوط  یرل دحسم
 قفرو عصم رب « رددعتسم هغلوا عماح هک ردانعر دحسم رب اس رک راکو

 (یدحسمیاح) . رازدیآ دنسپ ران الوا رادریخند رامعم ع « راو یمهرانم

 دحسم ارز .ردمظعهاکترابز بولوا اس واق ( یدحسم ناطلس ردا )

 راق او صضر لیدع هلا يا نیت نرازآ تقسیم الو

 هستالماد نوک ییا « رب هنغالوق ندنوب رنالوا راچود هنسی غآ قالوق
 تقوو رارروتک هراید ندرابد هلرلهموقموقو هشبش هلتهجوا « رولوا بابافش
 كنهدد یلو یا ندنراهفلخ شاکی یا . ناردا لامعتسا هدنحاح

 : ( یدجسمویق یلریجنز) ۰ (یدجسم هناخغابد) هدهناخغابد یکی . ردیهاکرظن
 دم رز ها هاتف یک هراض هدزومن هام ینوص کردراو ام هاحرب هدلح وب

 هناممآ جوا هکش اب قرقیچنرس هنوکرب هليا الاب نوتسرب هبویوقوب لماک داتسا
 عنصم رجشز رب هدننو جالوق یللا هرس لوا دادح ذاتساو ردشمکج ردق

 هک ش لا اشنا هرزواهسدنهرب هلیواقرقیج وب . ردیبن دواد راک نوک شرک

 ینسهغوقو رریدنا هیویوق كرکچ یربیجنز وب بولک هلیب ریغص لفط رپ
 نیسح نروک ره هکرراقیج هوا هلهجو ناسا یوص هرشط هنب بورپداود
 یا زاور . رده رقبح رب شملما هللا كتت هنرمو ات . رولوا ناوخ

 ندرانوب . ردابز ةیواز رب قبال هغلوا عماج :(دحسم هجالآ ) هدنبرق

 هبهربثک تعامح اما ؛راو دحاسم ددع رحوا شنا « ررب هدا یه ادعام

 .ردرانوب نعراقدلوا رهظم هنفرش كما تداع هدنجما بولوا كلام

 تناتم بولوا یسانب فلس نیطالس : ( هسردم لوک ) س یراهسردم
 ے اشم یسیرب مان ( یاو ) نکل . ردانعر ۂسردمرب شلدا انب رکراک هرزوا

 هلیهاشداپ ما « كردبا شيا یملعلاراد دق هسردموب بونیک ندنسز

 یب رم ضوح رب هدننیمز بولوا قیچآ یسهروا كنسهبق . ردا هبکت
 . (یسهسردم هنوتاخ) . راو

 اما . ردشملدبا انب ارقلاراد ةلاصا هوا هدرا ارو س یرلارقلا راد



۱2 1 ANN KN, 
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 تند تم قفس )تم

 رهش « یستحم رهش یان رهش «ینارفن و یرادزد هعلق « یرادرس یرحک
 یا ها رض .یتما 3 ۰ یانا گراوغ « یماخا جارخاژ ینادختک

 هرکوصو شلوا نایدنمشناد تختابو نایقوحاس تخت ندلوا اریز . ردراو
 برخ هرصن نع ) هدننوردهلغلوا رهشرپ شماغوا هنهجوت كدیزیاب مریدلس

 . . ردیسهداویوو رهش ید یک احرب, « مریلیب یکیدایسک هل وید ( تاقوت یف
 مریدلس هکر د ( یمماح یزاغ كلم) ناطلس هدهعلق یراقو س یراعماح

 ردشع وقوا هطخهنمسا بودیا میمرتو ریمعت یعماجوب هدکدلبا حتفیناروب ناخ

 .یدنفا یضاق ریما هرجا رهش یغاشا ۰ ردقوب عماج هدنجا هملق یربغ ندنآ

 رومعمو ننمو فلکم تیاغ : (ییماج اشاپ ىلع هجوف ) هدنب رف یسهناخ

 عماج رب شمنانود هلرلاهنتم دومعو همیظع بابق لاثم نیطالس عماج بواوا
 رتس هليا نوکلین صاصر ینارامع نوتب راو یسهرانم رب دمآ رس . ردیوق

 هلبا رلهق ینوشروق یندوب :«( عماج ییریجنز) هدننادیم رازاپ . ردشلدیا
  رتلکو لاخ ندءرتک نعاس زووو بش 5 ردعماح رب یلهرانم دمآ رسو
 هک ناخ یر, یزق كناخ لورام یک اح ناتسجروک  دنسهحاس رونرب عماحو
 هبارتابوت هلقو سقلب و هفادقو اخیلذ هرجا ناهجو یدبا یلها كناشاب ریشبا

 ( یماح دازم ) كنهناشولوم . ردنوفدم س یدبا نآ و نسح "یرپ رب ریظن
 رب عنصم هماغلا هباغ . ردعماح رب یینوشروق ینرام هل یل هر ریهدو یلهق

 (یماج رایجهبقاط) هدنجما رلراطع . ردیلاع یسهرانم اما «راو ینارحو ربنم

 روتسم هللا نوکلین صاصرو ینم هلباالاب ؛رانمو هیلاع بابق ردعماج ولوا
 .( یعماحراکنخ ) هدنکوا یمهناخ یضاق هسوک هدنتل | هعلق . ردرومعم عماجرب
 . ردقوح یتعاج ءراو یدنلبرس رام رب . ردیلوتروا هتخت بولوا ییاسق
 هدنفرط بحا دم . ردلهرانمو هق هدو : ( یءاح قجرازاب ) هدهعلق ریز

 یلهق ( ییماج كب هزج) هدنبرق یاخاشاپ ریشبا ( یماح روخاریما )
 . رارید هد « یلهرانم كچوک» یرایضمب کوب ( عماج هجالآ ) . ردیلهرانمو
  ردربلابجاو هکردشعلوا اشنا هرزواتعنصر یریغیسهللاع ةورذ كنسهراتم

 ( یماج اغا دا كچوک ) هدنناب ینارس رکنشاچ . ردرومعم عماجرب یٰلەبقرپ



 ۷ تاقوت هعلق

 « راو ییماج ناخ مریدلب « ردهلاوح لپس ههعافوت یسایق رابع هدنفرط
 مدآ هلغن وا هعلفرب شملسکو ەق هاا . ردق و ۳ ندرانا و ۳

 یراناب هدید . رددودسم یسوق زورو بش ندنکیدمهدیا جورع هدتعاسرب

 رهش یغاشا ارز « رادوروط هدامآ و مالسرپ بودا قلنابهکت ااد

 مرج هلج كداقوت . ردظوفح هدملق یراعاتم تمیق یذ میخ كنسیلاها -
 هنسهعلق اهقهف كمحو هننادنز فرش سدق کرد سوح هدنو یرالناقو

 یوتاخ كناشاب یطعمرشبا «نداشاللع رادراو هدنس ۱۰65 یتح . ردمش

 ىلع دادراو هک دا بلط مهاربا ناطلس یاخ یر یزق ناخ لزراب

 رشات اخ کنم كناملاسمرب کردراو هدعرش یشاخ مموناح تب . شا

 یدمرو بودا تالک هاسهحهل قانشوب ود « !موناح مهریو .مهریو

 سدح هنسهعلق تاقوتو یتوئاخ كناشاب شبا بودا لوق ىلع ندساوبس

 راک رخآ . یدمر و هناخ مهار :ینوناخ بودسقا نوشروف هتیدنلک بودا

 .«؟ كدمرونوچ منوتاخ من نس » بوک « بواوا رومأم هرزوا رادراو ریشبا
 یخار هللا < كدمرو حا و كمرد ۰: علم ماکت ن » هراد راو ود

 سکر چ هل فغلالع نوکرب بورتسوک شوکرخ باوخ هيد « ! نوبسلوا
 هباشاب دا هراب رازه هتل ود رد ینشاب قرءرق یرکسع بوصاب هدنس هصق

 لج ایدی و هیالشاب یطصم ریشیا یماونس هتنرژوا كن. یدودنوک
 ویو رایدبد « یدک سفن قیض لایوط قااب هلوا هرق یزو » هربشبا قلخ
 . ردقوب هدهعلقرب هناخهبح نالوا هدنسهعلق تاقوت

 هوژوا یر رګ ناچ ناد داوس تالا یراد اب تب نت تاقق

 نویاهصاخ هراناطلس هدلاوهدنسهنس ۱۰۷۹ هدعب .یدیا کب قاجنس هجهقشب
 زوب شپ هدوبوو ربو روئلوا مازناا ها ها كوب كيب هنس رهب الاح بولوا
 ء رردنوک هتلود رد بودا لیصحت یبیهاشداپ لام بودا تموکح هلا 17

 اح نود اف اف ندهف ع فلاکت عیح یرهش ود کن الاعا

 قوچربیونس ندارقیهدنتمهوکح تحت . ردالنم هلیسهاپ هقآ زوب شب یعرش
 «یرادختک اس «فارشالابقن « راو هدیستفم هجوریآ . روا تالصاح
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Eكرەر دشا لتف یحوا بوروشود قاف هتسارا یرلهدازش كروم  

 یلالج رو هع یر ندروع ین س هعاق تاقوتوب یبصاح + ىدا رات دخا

 شاط یرادقم هحرب ندنساراخ كن كسروس بودسا هرصاح اخو

 بعص هت وا. رابدشا تدوع نا ئاخ رابدامالوا رداق هفم راب وق

 . ردراوتسا راصحرب

 هدکدتبا حتف ناخ مریدلیب یهعلقوب - ۰ تاقوت ٌةعاق نیمزو لاکشا
 کراربد (ورابوص ) هدلوغم ناسل اما . رایدید ( رصااراد ) هنمسا ناخروم ,

 هدناتس ع .رلر د( تاقود ) ههعلقو هدناتسرع « ردکعد هعلق هجران | وراب

 اراق لا یکنواص بودبا نواینآ « رولوا هجر هلیمان ( سمرت) یک هل

 ۱ ناسا رود( فود وهم او رد اقا ى فز كما نالوا ملا
 یه را "ةققح ِ ردکعد « الو هرا » هکراربد ( هوج ناک) هنسدآ هدمح

 ساویسو تاقوتوب ندنتیدلوا ناوارفو نیمسو كاب یک یساپرا لب نامهرق

 ( تاحوت) هرهشوب راینمرا . راربریو ینمان « یروقچ ایرآ » رام هنیرلابا
 عار ندناکدزرآ » ءازسا هارلث ١ هدیسافرظ یلالغوا رهش ضعب ۰ رارید-

 . رلریشهلوا ود « زاخآ بم ریش اما راخآ یعراخآ یرلامئاح كناخوت .راباخ
 هتشيرب هعلق . رارد ( تأ قوط) لا را مدق ۰ ردمیظع ردنو مدق رهش

 ام هد ا ل ات ووا یم هلا هدیشارت كنتو یوا هرزوا دل

 هلرلورابو جر هدنناحو فارطا . ردعدآ شکلآ كس «یعرح رادام اریاد

 ی . ردقوب قدنخ هدنفارطا بولوا هتساربپ هلرل:دپ نادند عنصمو هتسارآ

 بناوج . ردشمکج رس هناسآ اسآ ناشکپک هکردالاب روسرب اورپ قو كاب
 ر قحلوا ید الصا ندو و نان ندلفسا كرد ىب همرا

 كنر اکنر «نوک انوک ینایشا شونغزو لاترقو نیهاش ینارطا هلج « ردقوب
 ءیسهناخ رادزد هدراصح نورد ءراو یسوقرب رظان هه رغ بناح . ردرلاق
 لالغ « یرلهرخ هناخهمج یسهاخ یرلرتهم هسعلقو نذّوم «ماما . ادختک

 لماک هکردراو یرالوب وص مان یلوب نالیج + e < یرارابنا+
 اما نفر اطاق هك قا ینا ن معا زوب چو



 10 تاقوت علق

 بوقبج هللاقتسا هرفک هلج هدکدلک برق هداقوت ةماق و هدکدلک کما
 مارک او زازعا بورودنوق همای غاب مان « یللبنس » هدنجراخ یلامش كرهن
 ۰ لیدمر و هد هسلا یدهتسلا یهعاقوب ندمزفک شاک ترضح . رابدلبآ

 «[۱] . ردبا حیف یفوب بودیا روهظ رارب یکم رب دل بیرق نع هللا اشنا »
 تاذ وا . روقارب كرءهدیا هداحس بحاص ینسهفیلخرب هدلح مان یللنس ود

 هدنآ يولوا یافت سال عقر قافوا ریش ا ل
 ندنرلنرا ناسارخ هش هدنآ بودا منع هنامارق راد نذنآ . ردنوفدم

 . یتحابس مور بولوا فرشم هلا انالوم ترضحو املا ناطلس ترضح

 هحشون وط زوب هلاوز هدنحرات ( ٠۰۰ ) نایقوحیاس تلود هلبا ماا روع كردم

 هجا بولو ضغوط هلورغوط را تلود هلمنذا كشاتکب یحاحو انالوم هن

 یلغوا تاود هدهبصق مان ( كحدوکس هدندم زآ كردا تاحوتفو تف
 . هرکوص . ردشلوا لقتسم هاشداب هلا هطخ و کس . شما هجوت هناخ نان

 یراهرکوص .ردشملبا ترخآ راد مع هدهصق مان یرهش رف ید لو یحاح

 د هلا هرصاح یبرهش تاقو ناخ مر دلاس بولک هرومظ یراراررد قطن

 . لوا هنب « یدتیا قالا ییینایع كلم هد ۷۹۵ بول[ هاوخان هاوخ ندودع

 هناخمریدایب ندروهتفسوب هرق ندیلنویوق هرقو ندنرارادمکح ناجابرذاهنس
 ین اقوت بولک هلا مظع شح روعت ؛ یدنابق هنسهءلف تاقو" بودا رارف

 فو ؛ یدنود رساخو باخ _بونام هراب وف یشاط ر کود ۰ دوو

 . یر الج فسوب ناخ رویت هدکدتسا بلط ندناخ مریدلس رویت یریالج

 . فسوب هدببس :یدریک توادع هننیام ناخ روم هليا مرردایب نوجیکیدمرو
 یناخ مریدلس روم صالارخآ . یدبا ینصحت هنسهعلق تاقوت كنیربالح
 .هدنداروا هنسهسک ارحقوقرب هلرصم ندناقوت ید فسو هدکدتسا مزپبم

 هنتموکح یدنک هنب یراالج فسوب هجنلوا بوریک یخد رویت .یدراو هح

 . هرابتعارظن یطیحموا « ینامزوا ؛ ردیلماموقوا هللا فافختسا مسبت یرلرطسو [۱]
 ایس « رود ا لب زت یرلهرطاخ قوح رب هل نوکو هد زت تایاور و ٤ لات

 . ردبا اضتقا یسالوا بتاعم ییالوط ندنو . رازای ینکیدتشیا هتبلا مرتحم



IT ONO INE 

 هلح و رو و ید * فرو ر لتدش هلاب دوعن < دلدل

 یب كرهدهلكوب هرارطاق یرلکوب شآ قربالغاب هک هتل آ یراقابآ كرلءود
 بوتاب هدنرزوا راق ربارب هلرکسع نوتب هجیکوا بوشآ هليا لاح جوک
 بوقلاق نداروب . كدلیا یاک نامروا برروا شتآ هرلاهتنم تخردو

 ۍلاا ساویس لح وب . لدک ین رل رق ( تمودغوا) ۰ ( یریاج هراز )
 لوزعم ندساوس كناشاب دمحا ىدبس یسلاو ساوبس ندیلاها هلغملوا

 هدندارو . لدتشلا یی رخ یبدتک هلغلوا اشار نادوه هدتلودرد قرهلوا

 هداشک یلب روک ذم دح یرلهبرق ( یلیدروق) ۰ (یراچ سین ) قرەقل اق
 ندهار و ! شما لس براص تقبقح هدو اما ۰ قدشا هلتمالس هد اوه

 .هدنتلابا ساویس هیرقوب .كدلبا روبع شوخ هله .مدشمهما رذک الصا ریقح
 : رد وک نادابآ و رومعم یهناخ زو چ وا دلکش یساداو وو تاقوتو

 . كدلك هنسهعلق ( تاقوت ) كرەدىك هبرغ بناخ نداروب

 « یسدقم ینمرا ‹ مورو محو برع ناخروم .  یس هعلف تاقوت

 لوش . ردندمور راد یس هعلف تاقوت وب هرزوا یرللوق ناوين خم رانو

 «( داع قود ) ندیا انب ینسهعلق هیساماو ندنموق هقلامت یلوا “یاب نیخروم
 الاح « یدیا رل هرام یرانکسم كلبا” كرانوب ؛ ردراک داهرف دم مان

 بوقبج ندرافهک قرهلوب لسانت یاسنا هدمب . رولوا باغ مدآ هدنراراخ
 وبا اش دومر شارت کت دی لکش هرژوا قلهاش دنلی ءوک وب

 هلود ندلود هلا مایا رود . رددنلب رس ناصح صح ر, لداعم هاسهعلق هیساما

 چیلق ززعلاكللا) ندقوحلس لآ هدنسي رج خش رات 6٩۷ بودبا لاقتنا

 ۳ ا هل 0 تشک ندهرصابق یو (دونسم نآ هاش نالتترا
 . ردشما حنف بوسک یقرع كاداطاورفک هدرلاروب بولا قرهروا

 هحنلو لاوز هقوحلس تلود هدننامز ندلاءالع ناطلس هدهبنوق هدعب

 شاتکب یحاح هنس لوا . یدراشمتا البتسا یهعلقو بولوب هجرف رامور هنب

 هلسذا ( یوسیدما هحاوخ ) ناکروت كروت زممظعا دج ییاسارخ "یو
 دادما هنحانعو هلورضوطرا هدنروهظ تیادب كرابلناغع بولک همور راد
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 ۰ كسشعا عطق هاب بولوا مظعارزو رار هزمشاب « كدلوا یحاص نم

 تعاس 2 كنس « مدلوا مظعا ریزو هنس قوحر ن ! مردارپ ممه « یدما

 « ردیک لابخو باوخرب یاکرچ ایندو . مدلیا ماک هدردق كنکلام هرهم

 « یدیالاق نوک چاقرب هدنب رهم < مناطلسیا هله -- اشاب نزانروز هدکدید

 «روییروط هکمدروک *مدالقوب هرکرب بوو هیوق یرهم ناه « مدزج مت
 یزهم هدنآ .لوا ریدد« ۱ یرپه رود زامراقح م رراقش ندعوف لا

 یرهم كسوروک .ریراوهله رایدت | همورضراوب ی هتشيا .رلیدتک بولا

  .راردلبضود ینیوب هليا رهم هد كن | هدنیقاب «رایدردنوک هبیرک | یی وبهبلح
 یرانوک هلیو «مدنفا لصام لاو » هداه ۰ یدلو وق هکملیوس هناکحضم ود
 یا س اشادمحا كلم ناه هد «!ردکب كلوا لوا نوکرب هسیا ندکمروک

 اما . یدید «! لوا لخاد هترهش مورضراو هله « هجا هلګ هلو ! ردار

 یداوا یرالآ« یرالا یرازوک بولوا كنر خرس لاثم نادنخ درو یزوپ
 هم و رض راهه كناشاب مزب اشاب نزانروز .یدبد « !هللا ناحبس »ركح یحاو

 هدنسیرق هجیلیانوکلوا هلیااپ و ۰ یدزوپههفیطا بوبالک 1 یهت یزوسراو
 .یدرک همورضرا هليا یالآ قرهشالعادو ینوک یسآریا بودیایراتبح ناج
 . (نوتاخ امام. نچ زا هر هک اب شاهی ت ندا قم
 همورضرا علق اشا نزانروز هک لدتشیا هدارو قدشآ یراهعلق ( رونک)ب

 « هما هل هکلوا ۰ ردارب یه » كناشاب كلمو ! شلوا موحص نوک ییدرک
 تربح ردنا تربح هحنلک همرطاخ نمر یردد « ! راو همورضرا هله

 هغلوا ناب رق هو هلردا تمدخ هللا ناح كس هاشاب دمحا كلم بولاق

 . هللاظفح یدیا ریلد ری زو رب قيال کوب هیلا راشم ةقبقح «مدرو رارق
 بودیا رورم ( ییوک یدنفا نایاس) ۰ ( یزاغ شک نروا) ند ار وب
 . رایدتک « كدروس هبیرلیا یرلقالوا نربتک یربخ توف كناشاپ نزانروز
 « ( یسیرق ناخ شاب ) ۰ ( یسهیرق غاب زکلاب) ۰ ( ناجنزرا ةعلق ) نداروب
 ۰ (وراب) ۰ (یلبس خيش . ۰( سنزرا) « یمهیرف (یریاج رافلب )
 ه ( لیب یینالباق) كردبا روم ی راه رق ۰ (اغا بوقعی ) « ( كلم هلا )
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 .یستربا . یدلردنوک راغوط بونلآ یربخ یسهلک مورضرا رهریک لس
 ندنسوق ناجنزرا یاشاپ هلبا الاو یالآ تیالو نابعا هل رحسلایلع نوک
 .همورضرا هنن قره تاعادو هلمح بوم لزم فصا قرهراقبح هرشط

 لنووف قآ . قدلآ لرم هدنسهرق ( هحبلا ) ید رازب . رابدلبا ,تدوع

 هدلحموب [1] ۰ ردشلدبا رک ذ یلاوحا راسو یفیدلوا یساتب كنب راهاشداپ
 .ثکم هداتش تدشوا هلیراهاکرخ و همیخ اشاب نزانروز یسلاو مورضرا
 ااا هدیبنک لاع تفاضر هاا مزب < ىدا هدقمروط تودبا مارا و

 هارجرخهسک یعرکیو همیخ هبوارب « تآ یلرکا عصمربو لروک رومسرب
 هلکمرو باده مالع یخروک هدیز هک ددع نوا و هودو رطاق راطق شو

 نالواد اغا دوم ینیما ورک لقاعو . یدایا نون دلاقوف ییاشاپ كلم
 هباغا نیسح هدنروضح یهاشداپ ریزو کیا ییریم لام تک و کیا

 .صالخ ندحرو قرهلآ رلکسک و تح هدنعرش روضح بودا ملست

 اشاب مزب بودا هدامآ هدیرل رکر اب اک لا ثلهسک زو ییاو . یدلوا

 .ی رلرتهم جا ددع ی دو هشراص قارا شا هرزوا یهاشداب لامو یخد

 تبحاصم هلیرکیدکی ریلدریزو یکیاو ۰ یدلیا نیعت نوجا تسارحو ظفح

 بودیا قلاش | هناکیب هزب . مناطلس = هیاشاپ مزب اشاپ نزانروز نکراردیا
 رہم ردق تعاس مراب هدزب فر ارز . هملبا هلماعم یعاشا ندب راقوب

 + رایدردن وک هباشاب ناسح ید یهددبرک بول | یرهم ندز « قدلوا یحاص

 یرهم ردق تعا مرا ن هله . رایدریو هاشاب شواییس بولا. رارکت

 .مدالقوق هرکرب یرهم لالح "ینشاح ویر ییزویو «مدیوق هعوق بولا
 اما « رایدردنوک هردارب یلد مزب « رایدلآ هنب ! شعا باوخ لابخ بوک

 یرهم ندنعمط اما شوایس یدالوا رسبم هدقمالقوق تولا یره+ کا

 .مدقدلوا موحص بودن رثات یک شاک | یرامیهز كرهم هلکمنا مش قوج

 ود « مدتشیا هدلو  شمهلهز هدیاشاب دم یلغوا رادرتفد یسیشاح

 ۱ اع ۱ یار يما تاهاتام نكد وش رازوق زم هقظل

 هنیح ۲۰۳ : یاثدلج [۱ ]
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NDE ROE BIE BIE KDE NDE KDE Be KEI DDE DE DDE IK Bk KDE DDE Ne DE DDE DE BIE:یک ( DEDE RIE 

 افا نیسح یارب اشاب دمحا كلم ماعنا

 زب یغ مزب افا نیسحوب ,فسوب - اشاپ هجنلک ادختک فسوب لاحرد
 « هکرحرب ادتبا کوب زب .یدلک بولوا قالوا هلبحماق رر ندلونناتساو یدلوا

 راق رب هوا سامح دع نش را عمو دا
 لوب هلج هلقارنمو جبلقو شکریت شو هلبطاسب تآ شب «هلوک شب «رطاق
 شب نلک گرید « ریتک هسک شب رادهنیزخ زيت بوید « .لمروو نامهم
 رومسقلشورغ زوی شب ندنسهقرا یدنک اشاپ بوریو هیاغا نیسح ییهسک
 بوقلاق ندنر یسیدنکو یدرردک هنسهقرآ كناغا نیسح بوراقبچ یکروک
 ردرشابم هنرزوا كنس و بوراقبج یکروک رومس ندنسهقرآ كناغا دوم

 كناغا دو ود « هلا تاعر هداز یر هد « یدلوا موح ص یسدنفا

 دون اشاب .یدلیا یلکروک چوا یاغا نسح بودک هباغا نسح ینکروک
 نوا اغا دوم نا رد هجندا نامرف وند «۰ رو نم ەوە نوا هب اغا

 مو ۰ -اشاو .یدر و رطاق راطقرو مالع یحر رک یا « نآ چوا 3

 . نوسهلبا تیاعر هباغا نتسح نالاق برغ هسروس ی مکه ندننابعا۲

 هه بولوا قرغتسم هلانمو لام فیرح هدنسورجا ۳ هدکدیدب

 قام لا هنسهز رایجوبق بولآ تانیبمت نداشاپ و . یدملیب یتفیدارغوا"
 بونوق هلا كراشادلوب وق یکسا « ماغا نیسح » هک رایدرومب اشاب . یدلوا
 زعدنفا اشا دما كلم نوکوا هسو «قلاق . چ وک هب هکر چ هک رج * هناي نا

 لاتسدرو لاش یربمشک ییاو نوتلآ زوب کیا «یدا یناو هلبا رقحو
 قرهلآ لاش ددع يا بوبا لوف را ا تاذوا هدشا یدولو

 a رحوا هنسارقف ندنس لام ۰« یدرو هریقح یو یللا

 «كولس بحاص .یدردنوک هباشاب هلبرب ندنسارقف بو هلرپم ینسهدایز بودا:
 کرد اغا دم ترضح خبشلا ینادمص فراع ۰ یناصمرح ۰ ثدح ۰ رسفم

 هداشک بوبلوا نزح یک تور تقو اما . یدبا هنامز ةناکی هدرصعوا
 . مالسلاهملس .یدیا تاذ رمد لضافرب ندافلب یاحصفو حلطصم « برشم

 یاتش تدش بودیا دعاقت نوکنوا هدمورضرا رهش مالک 4صالخ



 یس همانتح ایس یلچایاوا ۰

 بودک هتحایس مورضرا كلا# هليا رانآ ادتبا بوللوا هقدص هب اشاپ
 هتشا . كدشمتا ناب هدندلح یلوا یزمکیدتک هم رابد هرک چ وا ندنآ

 ۲ ناباو نا مرا ا اا کا فرت همو ضرا تااوت انشای هم
 . یدبا رالکد لاح ندافصو قوذ هدنسکو راک ودنک سکه هلبا شیاسآ و
 یشدلوا فرصتم ؛ یدا لئاق راب یه هاوح و قحو لئام هشلادع و لدع

 طبارو طباض تباغ هنمیاوت « یدملوا تراغ هناخ رب ۰ لکد هیرقرب هدرلتلابآ

 ارم ندیشرهو هک ابو كاب بولوا هدنفوشو قوذ هلیضرع سکیه بولوا
 هلهجو لاک . یدا رور اناعرو رکف نیب رود « دان وطسراو بوایق بوح

 مرز شر تزوغ کلا هفررفا 3رفر ندشللاوا بدومو الح تحاض
 . ىدا راک زهر هلساع ند یواسمو تدع < مذ ءاشترا , یدلکد

 ۱۰6۷ یتح . یدیا لاشم ناعرتو ماس نارقالانب هدتبالص و تعاحش

 و E هاش وه و رد ساق كمر هد هنس

 اشاب دم و دن یعوا یحرطاق و ی یحروک نکا مظعا ردص اشا.

 ربلد ریزورپ چیه یرلقلردام یکیدتبا هدنکنج هخرچ بولوا رکسع ةعیلط
 هدنرانک غورج ره هدنتلاآ نوزب رط اشاب دما یدبس یزاغ کم . ردشمهما

 هنس رب زوتوا صالارخآ .هلوا شما هلبا قاع قازق هدنکنج یمهعلق هنو
 هروم لاا و هطالم ۰ شع . ماش هاک هللا ترازو هرکوص ندزمتقرافم

 ادخ سا نوج . یدبا مرکمو ززعم بولوا فرصتم هبهیلاع بصانم هو
 ! شعا هلو

 دارذا تئارق یرابوئکم كراقالوا هدمورضرا اشاب دما كلم هدمب

 ناک ر شاما هسرزوا كناخا دوم ینما رک دلرءهر و ناسحاو ماعنا ءراقالوا

 « اقا ناسح < همکح ٰلا» هداک ۱ نکرالغآ لولم « لولم هسا. اغا نانسح

 دوم هلزعاحر نس «نوسلوا غاص كلم هسیداوا موحم كدنقا هداز رادرتفد
 پب ینس هدزب هدنسهلباقم . دنا تناسنا بودا قالطا ندسدح ياقا

 . یدید «! كرغاج ینادختک زيت « زیاموق.
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 اشا دم وداز رادرتفد دم قالخا ناب رد

 . یدنا یینسهون هدکسره یول بولوا لصالایونسوب یراراوکرزب ردب

 الع بنام ند هیاع بصانم بولوا باب هرب هدنتمدخ ناخ دمت مرک | حاف
 ب د زخ بولوا رادرتفد شاب هدصبار ناخ دارم سولج 1 كرد عطق

 هنر اشا دما ظفاح هدنشران ۱۰۱ نکشمر و ماظتناو ماظن هبیهاشداپ

 نالوا هدنسهاج كب هلساج سوم هک وص ندقدلوا مظعاردص اشاپ بجر

 نانلوا رک ذ هکیدلدا افا اشا ینطصم رادرتفدو هقبلخ نسح یماغا یرچکی

 .یللا راک رخآ .یدبا یسهشوک رکج كناشاب یطصم رادرتفدو اشاب دم دیهش

eا تردنوا هرکوصندنردب اما. یدلو ینداہشةبتر هدیدند  

 یدیا بانج مسج بوبحمرب باتهم « باتفا ةر بولاق سک یو بیرغ
 .یدنفا مهاربا یج هجءا زور . یدیا ارآ ناهج ةقیقح هد رصع لوا

 .یدنفا قدصو یدنفا ر راد رتفدو اغا ناسح نوزوا ا هد هيناماسو

 .دمتوب هلتهح یراقدلوا ندنرامادخ یردب كکي دمشوب رلهسمیک ماه مانب مان

 .شپ يمرکي هکأت . رایدتبا تسارحو ظفح ندیاناو ینجا بود هزوک یب
 و ندنرلکلهحاوخ ناود هدقدلوا نقذ نا تولوا غلاب هبهنس

 تصانم هع و بولوا فرصتم هنس و تولدا مادختسا هدنتمدخ یتاما

 .یسیج هبساح یلوطانا هدیناخ میهاربا سولج راکرخا بودیا طبض ناوید

 رومأم هتتمدخ قلرادحالس هدعج . یدلوا فرصتم کا هدنامز هع بولوا

 تلخ اقا ماظعا ریزو نکیا رادرتفد اشاپ اص هدرصع لوا بولوا

 یراکتمدخ كناشاب ییطصم زاد رتفد بولصم هلیتفو اشاب عاص و ادخ

 "انس هي هقاس قوقح نوک یراقدلوا لئان هنسهبتر ترادص یراودنک . یدنا

 .دارم كّما یساغا یرحیکی بوکج یرابا یتسللج كب دم هداژ راد رتفد

 ۷ .نآ لوا هدقدلوا بلاط همورضرا تلابا رەنا لوق كب دم هدکدندا
 ۳ .هدلوق زبح صیخلت بودی صضخلت هناخ ميهاربا ناطاس اشاپ اص رب زو

۸ 

 دم هداز رادرتفد ءادتا هللا ترازو غوت ې وا مورضرا تلابا قرهلوا



 یهمانتحایس یلجایلوا 3

 هليون هدایند یق هللاقاب «هللا رداق « هل ء هللا » بولآ ینحیبست هنلا اشاب دا

 رصق ںیةح .یدردنا رظن هنرلارح مورضرا بوند « نایاب رایارسو كشوک
 رانات ددع کیا كناغا دوم ینما ورک هکمدروک « مدنا یعاشا ندروب نم
 رانا هدژم مناطاس » قرهقح هیاشاب بونود هه یرک ناه :یدلک یراقالوا

 :اشاب . مدید « رایدربتک رابوتکم ددع یبا هعاطلسو . یدلک یراقالوا

 دو | واس هدمفاو كکیدروک هدنسەملف درج ذالم هتشا مانلوا »
 « هلیوس هک اشاپ هدمورضرا ینیدلوا قرع كنمرللغوا كن رلهدلاو اشا
 , .كدتساربخ ود « یدلک راقالوا » هدمورضرا اک هکردو یهحو كنىرلكدىد
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 . شک رشابم اکاو یاغا دوم یتیماورک زبت ۰ ردراو ربخقوج هدراقالواوب
 نکرید « ۰ رلنونسلک كلربغاج یناغا لسمو یناغآ نیسح شلاق زوسکواو
 قالوا کیا بوربک هتیروضح اشاپ .راشعا رضاح هلبایالوا کیا ید ران آ

 رب ییراقالاق بولک هنیروضح اشاپ هلبحبلق هدنلبو یاوصو یعاوص یخد
 ه ورک كرهرب و هنسد اشاب یرلب وتکم كردا سو تسد بوعارب

 « هل کا » بودا تأرق یی وتکم كناطلس ابق ادشا اشاپ . یدنود

 روس رتامد ۶ یقدزوک الراو بوالغآ دند <! نومحار هلا اناو هل انا

 « دید « زسربنک شوخ هدزکشدلوا فرشم هنا هداز رادرتفد هدلوناتسا »

 هتشا . كدا بجعت نس کید « هدیا رسم ندنک هلان : هد ن

 هداز رادرتفد نآ لوا ناه « شلوا موحیم نکیا مظعا ردص اشاپ شوایس
 هنکوا وق ریمد یشعن بولبدبا. لتق هدنغادراح یشاب یجناتسوب هداشاب دم
 هدوحو لغوار نا ییدسا حور ملست بولوعوت اشاب دمع ؛ ردشملعار

 هموقلح یناج كريقحوب ناه مدکدید « ! راشموق « یمیتی دم » ینمسا هلکلک
 كريمض نشود رزولوا ارز . یدتیک ندمشابلقع هکیدلوا ضراعاکب بولک
 هدنراتمدخ یتاصاخ میدنو اتك یسهنبزخ ۰ یباتکلرک هدمورضرا وب

 ناسحاهسک یدبنوا هدهنسقجرب هلیسهنامب یراخشراتوشقن كرصقوب بونلوب
 . هدا تحر قیرغ ادخ . مدشمروک نماعناو اباده قلیشراق هسک نواو

 ج
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 دوش ینوکیستریا .یدتیا نیم هید «معا لوبق ی باده هللا و هسقوب هلیا ادا

 هیارآ رب رادمکح ییا هک یدتیا بیترت تفایضرب هدنیارس اشاپ هنب هیاشاپ اغا
 ماعط یرهش هلم اریز « یدرلزالوا بوحح یالوط ندتفایض و هسلک
 یخد اغا سحو ناو نابعا هتفاضو . یدرولوا ردقوا قحنآ هکیدرلکسع

 رصقو » نکردبا یراتفر قابا اشاب بولیدبا لسغ رالا ماعطلا دعب . یدلک .
 ایلوا غاعحایس مس رام ) هجنلاط هباشام وربس هید« شلوا انعرو ابیز هن اختاه

 « مانلوا هرب » بوروک یربقح شه هلمسهعاخ ( ۰٥٩ هنس اشار دم مادخ

 « ؟ هلدتبا شقن یعهدیول وا انب رصقوب تقو كکيدتیک هنیراید م هنس لوا
 ندنامقل یتمکح مناطلس » : اغا نبسح نالک رشابم هبافا دوم ناه هدکدید

 بودیا انب نکیا تیالو"یلاوزکلغوا اشاپ دم نمدنفا یرصقوب . كل ربخ
 هلبطخ تسد زکیعاد یلچ ایلوا یبهذمو دروجالو نوملقوب شقا هلج
 بودیا رظن هلیا رظن ناعما اشاپ هدکدید «ردکنآ یراهتفک  راثو ردشمزاب
 . ردینوماقوب مسرو یسهتفک كنالوا كج رک لاو ! اند یناف یاه «یاه »
 .یدلبا انس یارب هدارسو هدزملغوا اشا دمت هداز رادرتفدهتشا ! هللا ناحبس
 ۰ سل اق یدآ رولوا را : هکرلرد نوجکنآ . رلضهدنا را هلو راناح هد

 ود «. درک كمنا اشنا تاربخر هڪ نوجما قوا داب هلا رخ لصاما

 یرلزوک .یدرزک یللکش شوهدمو تسم ابوک اما . یدرزک هرجا رصقو
 « ! راو ییالح كناثاب هنس » هم دنک یدنک رقح . یدشمود هنوخ رب ساط

 نامزلا بيرق نع هتداعس ُهناتسا یلاعت هللاءاش نا مناطلس » مدراو هناب بوید

 هلا « رداشاب رادرتفد الاح هک هداز رادرتفد ندا اس یرصقو هدزمغلدراو

 شوایسو هلرانآ زب .  اشاپ . مدید « زکسرینع شوخ هدزکغیدلوا فرمشم
 رب هسیا ندهماب هدرب هنس كيب . هبلبا بیصن ندنجک هللا یمشوروک هلبا اشاپ
 هلتمالسو تح هلکنس زب هلاءاشنآ « ایلوا .ردسا تاغا تداعهدنزو رب نوک
 « !ردراشمتکهصنم یربغ اشابشوایسو هداز رادرتفد . زردکهسرابنم مور
 مهف زومرو هتکن هج ندنرازوس هنوکوب كناشا . یدلوا شوماخ بواد

 كلم هکمدروک .مدتیا توکس بوبد رعاشلانطب یف ینلا ) هن اما « مدتی
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 و هدفصو ا 6 ج یا ا هلنا امظغ تم كتوعر

 فقرصتم هنصنم مورضرا "الوزعم ندناو ابو . ردربساک هدنحدم راملقو

 ینما ورم هدمورضرا هداغا دوم یلوق پوط رکم . لدتنا نظ قدلوا

 اشاب دم هداژ رادرتفد هدهناتسآ هلغلوا ید هسک زون کیا هبیریم .شعا
 شما سوح, اغا دوم هدننا كناغارب هدنمان اغا نیسح یقنزا ندفرط .

 هتشاب فاض كملسم هنروضح یاغا نیسح قرهلوا رادربخ ندشیاو اشاب

 ماعطلادع .یدلوانون تاغ اغا ناسح ؛ یدلبا راقلزاونلد رفاوقرهدروتوا

 سار جواو مالغ یحروک واو باونا هوب نواو روک رومسرب هب ااپسم
 ندرلتآ اشاپ بوکح اباده رتشا راطق واو رتسا راطق چواو تآ نالبهک

 اغاناسح » : هکرلیدروس بودیا ناسحا هاغا ندا سدح یاغا دوم یتسیرب

 ؟ردنمسوحنولوا دو دق هنا رر هدنس اغا دوم یتما كورک ! لغوا «

 همدا لوا نب » : اشاپ هدکدید « . ردهدنسبح زوک مناطلس یلب » : اغا نیسح
 ا ی همراو هود هک ان ۶ نا لسشکو لالا لینک

 هلو » : : ق نابرود اغا نیسح ناه و « ! هلا قالطا ندسح هدنآ وب

 مدیا میلست یدمش.كشوق یزک ادختکر ایجوق 0 کما سمالا + ےئاطلس «

 مدا قالطا نم هکات .كدلبا تک ازت هدارو هنس « اغا نیسح » : اشاب .یدد
 هدکدید« هلوا هلیسو کمد مدتبا میلست هنساغا نالف بودی قالطا بضغلا ىلع .

 لاحرداشاپ هدکدید « .ردشمهل همرطاخ رازوسو «مناطلس هللاوال » : اغا نیسح

 ید اغا نیسح بودا میاست اک یناغا دوم .یمادختک راجو « رادزد

 ندسح یاغا دوم و « ردوا ,یسعرش ؛نوسا ماست هز بولک هلس

 دوم اشان هدقدروط نودا سو نامر ۰ رایدربتک هتنروضح اشابو قالطا

 صالخ بودنا ادا یسدهنملسم لالاتس نکیا هدارو ن نکد هنوکنوا اغا
 رلاعدریخ هدهباغا نیسحو یدید «! كسريلس نس هسقو ۽ هللا ابلدی«حسن 

 شوغدقن هسکز کسنوا هاشاب اغا دوم هک لدروک ینا .یدننک هنسهناخ اغا

 رداونو زات مالغ ددع جوا «تآ نالبهکیدب « هرخاف ٌهشقا رکد هسک یرکب
 یحروبهتلاو یدلبا ناسحالروک رومسرب هاغا دوم هداشاب .یدربتک اباده
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 یوک ی نهرا یلەناخ زوب چوا ردیدنفا رفعجیررح مورضرا یحاص . قدلآ

 هداتشتدشهنیراوایمراوب .یدنلوا نیمتهلراهفابهیارقراسرکسع هل بولوا
 هکر ید یک یرامادكنبرلوا مورضراوب هج .قدلوب یدب|تایحابوکهدزمکیدریک

 یراهناخ اما ؛ردرلماح دومعنارکراب.راربد« نارک» هرلکر دوا هکردشملوا اب

 .ردشمنلق هش هماج - یراوا اباعر هلح بودا انب یک یدانق جیعنالربق هلکن [

 ولع هدنسهروا ینمز هناخو ربلک كل هدابتک ندهجاب هدنسهروا كنماد هناخ

 لایرق ۰ هشو هسیهو هبمولک هتک هدنرارونت بوقاب یرلکءزت ریغیص ولع رب
 هدنیآ هلح بوشب یسابروچ هغوطو یسابروچ هنخراط یلقاصمراص .ابروچ
 كنهناخ یهو رد رب تمینغ هاغلا هباق ارز . ردلودمم یراتمعل هناکدنورو

 یراهناغ .ندنسف هدا رنا نردلغا یراق سونا هدنیم را تای

 آرت 2 تم بوقلاق ندنسوکیدنفا رفعحوت هدعب . رولوا ی

 مورضرا نابعا شک یللکتش یالآ لهس هدنناب یلاع او اب دک و
 ندهنس رب نوا هرشح هله .قدلوا لخاد ا هلتمالس بوک هلا

 یلاها بولوا ردقمو بصز كما مارا و CET ۰ هرکاوص

 رهش هرلاغا هلح بوریدنوق همیظع یارس صوصح هیارزو ینمدنفا اشاپ
 هدیرلراطق بولبریو راقانوق هید « ردبرلاغا كنماشاپ لداع مزب » هرجا

 ندنفرط رای رش زعانیعت هلج .رلیدیوف هنیوک ناک نالوا هدنسارح مورضرا

 تفلانسح هلبا یلاها نکیا یسلاو مورضرا اشاب دمحا كلم هلبتقو .یدارب و

 هناوب كناشاپ هيد «یدلکز عدنفا اشاپ قولخو میلس ۰ ملح مزب » ندنکدلبا

 ۱ ا اکنتم تابولح وو ااده بودا فرص یرارودقم راو

 تعاسر هدف اهن اما خان ا ییطصم و نالوا تالو "یلاو صوصخاب

 ناسحا اکا مورضرا تلایا قرهلوا لوزعم هنب بولوا یحاص رهم ردق
 بحاصرپ مان اغا هلادنع یملستم هدمورضرا .یدبا هرزوا كلکو شلوا

 دم < ol کف نرود < شیدنا تقاع ۰ ماه سانشردق

 جا لج تعاس ییدنیا هیارس اشاپ . شما هسمیک یسیرغوا لکوک ءرصبم
 بو هشود هدلاحرب قرغتسم هرز ردنا رز ایارس یراهناخحتاویدو رلءهرخ هرلاغا 9
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 ندیربوکو نکردک هنسهملق كشوش مدنسهتس ۱۰۵۷ امدقم ت . یریوک

 هرزوا ضرع ره مظع رسج او. لدشم هبهددا فصوت هدهسکدک

 . هدرب قیتعو .براصر « ردشٌملوا اس ندنفرط یزاف كلم ندنابناکوج

 سوق هکشملیتآ یقاط روکرب اسآ ناشکهک هیابق نداق « شہکجرس هک الفا
 قاط كان ر وک كتفرعهرب داتسا . ردمنصمو ات ربع تا « ریریوناشن ندحزق

 نانلوا ربمعت ( دنک) هدکلبج ورپوک ی یدتا عضو هنفرط تسوا كنسالاب
 ۳ 1 هر نو ارو تروا كلارا كس
 ؛ ردبا تکرح ها تباصا هبهقلح لوا دیدش خر رب بوروط بولئصم
 مدا هدیسهقلحو ردراو هدنفلنلاق یلس مدا هکردراو یسهزررپ هدكنهقلحوا

 « یریوک یلهقلح » نوجکنآ هبیریوکوب هتشيا ؛ ردراو هدنفلنیلاق یغولیوا
 بحاص ؛ رونروک هوجو ندلفسا هلفلوا هدرب لا تاغ هقلح . راربد
 هک شمهلبا عضو هلا هطخالموش یهقلحوا نکردیا انب یرسجوب تاریخ ا
 ممر و ریست یرسج هلیسام هقلحوب هسرولوا مدنهم ملا ماا رور رسج

 دارم كما دب عضو هليا رادنک هبهسلقوب یرایمارح دروک هم : رلهدیا
 هبهقلح هدیسلاها هرق برق هرسحو . ردرلشلوا كاله هدهسرلشع دا

 ندنغالپاب لوککیب ات ضرع رم نک ندنتلا رسجوب . رلردیا قلناب هدید
 بيرق تعاس چوا هنسهعلق سنخ ندنآ قرهبارضوا هدرجذالم ٌهعلق بولک

 ةعلقو رک تسار هناباصقو ارق زو هع بودا رذک ندنتلا ییریوک نابوج
 قا ار غرو ی ی ید ریش راق هینز رپ هدنفد ناور

 بناح هنن بوسشآ قرهقیج هراغاط براس یراق هرکوص ندرسحو
 هدنک اخ یغاحنس ناساب . قدلآ لزتم هدنسهرق ( راولا ) كرەرک هلامش
 كنسارح نسا هزعرزوا هدزمشدلورغوط هلاش ندارو . ردیوک رومعم

 هدنخشرات ۱۰۵۷ كدلک هنسهعلق ( دابآ نسح ) قرهغاب یراراق یک یثاب هج رس
 7۶ ها تارو دعما ی یووسوت هدن رضع اکا دن مداز رادتفد
 تکم رو هدارو یدمش . اشرس وک تب هدنفصوت و رب رحم بوق

 لزنم هدنسهبرق (یدنفا رفعج ) كرهدیک هبغ بناج هليا اوه لدتعم بودا



 >۳ تعرع هلوسناتسا ندنسهعلق شیحرا

 كرد راکشو دص یرازاقو یسلاها یعاحنس درحزالم عج بونالشق

 . ارد ( ف وک زاق ) هدهنمسا كلوک هلتهج واو راردیا سفن فاشک

 اراد كنهربحم وب . ریکیریب هداروب به راوص ناک ندنراغاط كراراوجوا
 - هنکح راراق هلامش بناح هن ندارو د: ردلزنم کیا [ یک ] یعرج رادام
 یاب یخ یاقوت ا ا ز (ناطلس اب ربنق بودیک دره
 .راوهاکترابزرب هلو E OT ر یلعماجو یهناخ زو ش هدنلخاد

 هني نداروب . كدمهدیا تأرج هریرحت ندشیدالوا زعولعم یعرفو لصا طقف
 یدسو هداز رادرتفد هوا یباروب ۰ دک هتسهعلق (یسنخ ) كردک هلاش
 شلروکهدزک دک .هشنرزوا یب كتوش نالوا یصام ها اتفا دعا
 كن ینلا ش ندا بولوا دعا نوک س نوا هدارو . یدشلزابو
 ریهطت ی راد بو وروک یراغاط یراق هلین امرف كکب یماناعر یسنخ

 سرو او هحغب و غاب . كدلک ه نازم یسهبرق (اباب ییزوق ) « هلیسهعا

 وذو ندنسافلخ كنراترضح هرس سدق ینورزاک قاحساوبا . دوم

 قحساوا هدمورضرا ینهسج تاقواهروک هتباور :شعا هنسمک ولوا ندنو

 ؛ردلزنم ترد یسارآ كمورضراهلبا اروب ؛شمروناوب هداروب هني بولبق هليا
 «شمداو حیبسترب هملماب ندزوق هناد چوا زوتوا : شلوا یهاظ ینامارک هج
 هدانغ جنک هدنکحهکت زسغسقو . شمرلرید (ایاب لزوق ) هشدآ هلتهجوا
 بودک هلاش هس ندارو . ردراو یراش رود شلوا رهظم هتعانف جنک

 ضرع یدک قا هو و
 هداتشو فص یاناوبح عج كنقلخ ارقو اف کرم رب رومعم راک چ

 کلبو نرس هدزوم راهراغمو . رازأتاب هدراهراتتم یهدنلحاس يسرع رهن

 هلغلوا مف هداشک یژنکا .رارولوا هغاحص نشق ۰ رارب هلقلوا قووص

 قبال کشد .یسهوع نوت موک رنو فلا یمان « هراقم قخا و

 بناج نداروب . راغیص نو وق كس رشب نوا هنسیربیه پولوا رهراغم
 ررص بولوا لّدتماوه اما > دورو هدنحا رارا هحرک كرءهرک هلاش

 ییهقلح نوتلا . كدلک هب ( یربوک یلهقلح نوتا ) تا ۰ یدزل ثاربا
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 هباشاپ دمحا ام كزس هدمورضرا یربخ وب « شیدلوغوب هدنزکد لوبناتسا
 . ایدی د « كس هلا یربد نکشلوغو بولوا نامرد هدرادرد كاران هدر و

 هاغل وا یواش تقو بودا ءوضو دب دشت هحل وا رادس ند اوخ ناه رقح

  هدمورضرا « مابلوا » بولا كيلع . مدرو مالس بوراو هنروضح اشاب

 ۰  هراو همورضرا ۰ ماطلس هله س و ریقح . یدید « ؟ هلدروک هعقاو هن

 مییدتا ریرح ریقح . یدید هلیوس هسکدروک هعقاو هنره س . اشاب . مدید
 هدمهعقاو نمد هدن هللا ناحبس س .اشاب « مدیا هناکح لبصفلا یع یهعقاو

 ا و یا له هاو رز هو هی رشزا قس
 . مدید ؟ هلدروک هعقاو هن هدمورضرا نوجا )7 هد نا . كدروسد

 « رایدلوا قغ هدلومناتسا نرللغوا » بوبالغآ ران وتاخ لوا . هلواربخ اما
 < هلل وس هاشاب هدمورضرا » عا هللا « هسراقدلوا قرغ هنلاح اند یرلکدید

 ایحا یرلعباوتو غارج یراکدید « كسەهليا یرید ینمزالغوا نکشلوغوب
 . ردنا تلالد هرم هاب تاتسحو رخ نوح ا یراجورو هزمکحمشا
 . یدد « ! هحافلا هلوارخ كج هلک رلرخ قوح هدمورضرا هزب عا هللا

 منع همور بناج بولوب تنوکس لهس اتش تدش هدیارپ لحاحملاو
 موب رم كب دم یب درجذالم « نوسلوا رادروخرب اریز « قدالشاب کما
 ندنکیدتبا قارادناکم یآ رب بور و نبع نوف رشاللاو ءى تا كب رچوا
 رومس رب ندلنک | اشاب یوک تکرح نددرجذالم رخا . یدلاق هدیاخ اشا

 نایعا هل هنسالاعر درجذالم ءاولو یدربدک هکب دم بوراقج کروک

 هنناج مور راغوط رخآ بودیا ناسحا یعور سک ددع شب هدنروضح
 زاق ) كرهدک هلامث بناح نددرحذالم هداشاب نوک یسهتربیا بولوا ناور
 شب هدنلحاس هر ریو هدنک اغ درجذالم نوکو . یدلک هنسهرق (نوک

 یسنخ هلبسهعلق درحذالم - . یلوک هتخاف . ردهرقرب رومعم لاح زو
 هدهربشو < ردسرق لزنمرب هدرحذالم اما ؛ ردلوک رودمرب هدنسارآ یسعلق

y1هدنر مون ز نافآ هد ریش زاطصوم هدنساررد كسرو هنسوب هکږولوا راقلاب  

  هدهرحش و رلکدرواو زاق هلم هداتش ماا . زالوا قلاب الآ یربا ردقوب
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 درجذ الم هللا طالخا هعلق « ندلزنم ترد بولوا هدنسق رش تهح یسهعلق

 . راو یرالوب میقتسم همشآ ندرلالاب هوک « ردحسرف یدب لماک یس ها

 شيق ارب ز ردتسردنت یسلاها هلج بولوا البا تباغ یساوهو بآ كربش

 عولط ندنسالباب لوک كيب رهن ندیانایرج دنا كرهش .رولوا دیدشتیاف
 : ریاک بودما

 نامرف قوا دعاش یار و قدلاق قدنا اق ند اتش تدش هدرهش و

 نزو مرد رزو یس هنادیه هک ی دغاب لوط نوکر اد تیک. یدیاوا

 ولوطرب هباشاپ هرکوص تعاسرب بولوا فلت تاناوبح قوجرب ۰ یدنلوا
 هداکلب ردق هبهجیناک هباشاب هناد لوا « یدلک هیقرب مام « رایدربتک یسهناد

 ردق یسهطروع زاقو یک یاس رهم « هناخ شش . ردشع را مهرد یللا

 لاج سس یک دنس اتش با اما هفت نیس تا را
 ساز :یلآ هلزیقع یدک ااده دلها هاش مز نیک لایض عرق
 نوسلآ رنوا هزمهلوک ترد بوردنوک یزعاوئا تبس یا هلزعراتآ

 ییاو شورغ زوب ییا ید هربقح بورو هایس سابل تاقرربو هارجرخ
 د شمردنوک ناسحا ندنالوک ام رئاسو تابولح یشیارکش کوب رطاق لزق

 مشادنرق « مرمت مب : ردشمتا رب رحت هجهلب وش هدنب ولسا تب بوتکم و

 هکزکیدیمزملس ؟ زکیدتیا رارف هجک وا بوشود هفوخ نوچ «یدقا ایلوا
 كن هناخاب و کتا ناجا ها ؟ ردشلک هلوا هن وا یلاح تکلم مز

 نوسلوا مدهع هلیا ا . مدردنوک شورخ زاب ییا هزکبانج ندنلوصحم
 یتالوصح باوبا هنسیه « ردهدنابح ناوئانو فیعض ناخ لادبع و میکهتن
 ! هغ ون وا نداعدربخ . زردبا لاصاا هزمس

 مازحا بلکه ددرجذالم هجیکر, = . ریقح اص یابژر تاریئأتنمو
 . مشکا هداوبن اتسا هک مدروک هدم هن ازجاع مانم نکیا دولا باوخ هرجا
 شاب یرلهدلاو كناشاب دم رادرتفد هد هیناملس هلیس هدلاو كناشاپ شوایس

 ؟ زس رالغآ هن « مرایدنفا هدلاو یا س . ربقح . رارویشالغآ شمر و هشاب
 دو شوا.س نمرالغوا هدمت ۰ یدنفا ابلوا یا. راه آ مدد



 یس همانتحایس یلچایلوا هد

 ا دعما تال ندتسلوا يعركد كنهعلق همست كو و « راربد-
 (۱۰۰,۰۰۰) : یصاخ كلك ردن زک سه یبقاحنس هج هقشاب هدمورضرا

 یسکب یالآ . ردراو رامع (۲۸۲) ۰ تماعز ( ۱٤ ) هدنساول رد ها

 . دولوا یرکسع زوپشب كب هلبراولهج هرزوا نوناق راو یسشاب یرج
 باجمالایدا هکر دزغواعم ندنراقدسلوب هلیب هدکنج یناخ سیلتب هلمزب
 هناخ لادبع یناخ سلتب . لس هراقبج رکسع حلسم ردق كم زکس
 ون نانارضوا همازما هصفد كليا ی رکتسع ناخ هلفلوا یکلد ید رانو

 ۳ یر مع شا تعلاص درک لالا رد ایل خال

 یارجا بولک یضاقرب هلیسهاب ها یللا زو هدندم هنس یا ندنفرط هناتسآ

 هچرک . ردیا لیصحت شورغ كيب یکیا هنس رهب كردبا نیم عرش ماکحا
 راس « راردعطم هفرش عرش بولوا بهذم یفاش یتاخ اما , ردناتسدروک

 دون تار زج اما ریو دن اور یرومآ ڈرادا یول وای راک اب
 . راردءحشو دیدش یاخ ارز

 فاصعقاو هرزواهتش رب رودم یسهعلق . درحذالم هعلق نمزولاکشا

 ۸۷۸ .ردنکد عولعم یسهناخ ددعاما «ردرومعم راصحنورد E نر

 حتفلاوما یکرتسیا كمت اطبض یردناب نسح نوزوا ناطاس یلنویققآ هدنسهنس

 هدع ؛ ردشلا هتعاطا تح هد یتلخ هعلقوب بودا مزمم ییوط نسح

 لوا ماس ناطلس هدنحشرات ٩۲۲ هدهسشعا النسا م هدنرصع یو دیزیاب

 مکح ردیرب ندنوکوا هدهعلقوب شما مزینمو بولغم یمج هدنسازغ ردلچ
 یسویقرب رظان هقرش بولوا یلهلاوح یناح چوا كنهعاق . ردشلاق هدیناغع
 غاب . ردراو یربلو وص ندابق همسک رونلوا لوزن هنس هرد یغاشآ . راو

 ؛ردشما غوا هروع بيز احماح هدیسهعلق بولوا ح ودم ردقوا یسهحغلو

 « هسردم ییا « عماجرب هناخ كيب ییا اغ ردو رو روا روت

 ید « ناکد ردق یللا ناخ رب -- رولآ مدا شب یحنآ - ماح هلوجوکرب
 بولوا هدط سو ثانیف ع ملفا یجن (۱۸) رهش . راو نابص بتکم ددع

 ناو .ردناصقت نالزنم کیا سل هدنسهلق « ردلزنم چوا مورضرا هدنلامش.



 ۳۹ تعرع هلویناتسا ندنسهعلقشیجرا
 انتمت

 رل كمتک هسلټ نوجا كنآ ردوا شان راح هعملتش و تآ

 هنیرکسع ناخ یغوط یدمشهله ردریکلد ندزس یرامدآ كناروا ملع هللا اما
E٩ رولوا هاب س هنالقاع اشاب . مدد » كروك جالع  

 مدریدنود هیوربک تعاسشب بودیا زکتلاکو هنااغ مناطلس - ریقح . یدید.
 رکسع نیت ! ایلوا « لوا رادروخرب یابه - هدنگدید « مدا رخ هزسو

 الم» هدن.یدید مایلوا لهدک هبناجهن هدشیقو اما رانوسربتک یغوط بودیک
 هخدخآ و ندنرزوا یراهملق كنوع درا « ندلاءاض یخ : درکذ
 هلتمالسهمو رضراندن | هنسهعلق نسح ندنرلارح لناغوص «ندلحاوسیدودح

 بواک غوط هدرصع تقو . یدلبا اعد بودبا ظح اشاب هدمکیدید « زراقیج
 توهبانانحا داروک :زونسر هبیتاک وب شت یالغ زاتفو ا ینات را

 یتبعم زو چوا كنیشاکولب شتنم ءرکوص نوک یدب . یدپاب یئاب یحوق
 زمتشذکر س .یدلردیک هرخافتلخ هنرادزد طالخاو . یدازاب عباوت بولک

 ! )هیمر و لالم هلا عوجر هددح < ردقو لاح هغمزاب هدهسبا نوزوا اهد

 ےک 9

 هو ود هلو

 .دلرءهدک هلاش بناح بوقلاق ندنسهعلق یارس قآ ها رع دفا اشاب الوا
 . كدلک هنس هب رق ( نقشاط ) بوک هداتش تدش یارق نادابآ و رومعم
 یمزا رب رومعم راد امن یعاحنس درحدالم ۽ هدندودح یتلابآ مورضرا

 . دل هنسهعلق ( درحذالم ) هلتکرح ندارو . ردسوک.

 هدم ناسل . ردهاش درجدزب یسیناپ كليا - . یم هعلق درجذالم
 هدنرع ناس «(درجذالم  مدلوفم نال یا ( هاش رعضف نا هوا

 ,ندنکیدتبا ریمعت كنالسرآ چیلق ندنایناجابزدا هدوب هکرارید ( عویسروس
 (درکذالم) یرلضعل ۰ (دردالم ) هدهعلق یراضم ندرلدروک . ردهلاق 7
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  نایعاو یضاق یرلهشال رب نوا بولبجآ یراومق هملق . قدلاق تحار هدزب
 هرصاح ینهملق بوریو رضح ضرع هزب بونلوا فشک هدنروضح طالخا
 ا و ا یا للوف هاا كلم دج وتوملام ندا
 ترد و . رايدر و دس هدر «یدلربو هب یشاکو لب شلنم هدیسرب نارا

 «رایدری و قیفر مدآ زوب چوا ندنتارفن هملقهزب .رایدریو هربقح هلیطاس هدتآ
 رالطالخا . كدلک هنسهعلق ( زاوعداع ) هلیرانک یسابرد ناو بوشالعادو

 هدنرانکیسایرد ناو نکردکب ولآ یراوس ددع زوب ندزاوطداع هنیرب
 -- هربقح هفاصلادعب كرهلک تسار هاغا دالو ناح یسانوق كناشاب كلم
 اشاپ - هدمکیدید « ٩ كسرروتک هدنق ییهاشداپ غوطوب « ردارب هرب

 راک نوحشدلوا لعاوس للو یکی راد ندتسوا سلتن « ردلوزعم
 یسهعلق طالخا نوکوب هسقوب ۰ یغوط ردنود « ردار یې = یقح ۰ یدید

 زکسرک ندحیلق بوردلآ یعوط هب لنت[ زو ترد «چوا ناووق یز, هدنناب

 یغوط هلمزب بودک ندنشاب یلقع كنيشاب یغانوق . مدتیا هیاکح یعقوام هیید
 بوبوق رالووارق هنسهمبرابناوج هدل مان یوک حربمد كرهردنود هبورک
 كلم هدلح مان ( یوک یارس) هدنب د نیس ناو ون را لر ءرک هلبا راغلاز

 هربقح رورضلاب هدزمشدراو هننروتضح . قدلوا قالم هنمدنفا اشاب دما

 لوا غاص نس » كردبا توالت تبآ جوا ندشرش سپ ۰ یداوا ضراع کی

 مدلک هدهحک رب نوکر هجاق «هجاق یرب قانوق ینا هتشا اطاس

 شمن نالوا هدنآ مزب ء ایلوا اب اشاب مدید » مدرجاق هدیئاکولب شتنمو
 نبک مرکب یدلک تار وک یس یللا ب لوا رادووخر ندا

 ی « لوا غ زاف « عاطل هر س ریقح هک ؟ رولوا هڪ زلام قاب

 ۰ یرضود هسالتب اشاپ . مدید «؟ كسردیک بودیا هجوت هبناج هن
 یکاشاب دم یرکا یو مدا هلاو - یقح یدید « هرکب راید ندنآ
 ی یر زنا درت هی تنرواوا مات دو ماه یاوسر
 رب هیوب ۰ ایلوا س رلاغا چاقرب « مدید » كسردیک هسیاتب هلنأرج هن هدازعوب
 هني ناخ یبسا هرانوب اطلس یاه  ریقح هدنرلکدید « ؟ رولوا هن هریزو



 ۷ ات تربع بقاتم ضمپ
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 <« ؟ ردە یصا » رلنارد . مدلبا لاتتس یسوف 4یلق بولوا هداس ریقح

 هرزوا دقت رلباوب . مدید « ! رارلک بوووق یزب یرکسع ناخ » هدنررلکدید»

 نالوا ندنغاحوا یرجیکی هدهعلق جا ید زب . رایدروط رادحالس بولوا

 ماج هر » هر وک یزب و و دادنک توت | ن هنسهناخ هشا ىلع رادزد-

 ود « كدلک افص ناک لب شننم ماج هر« كدلک شوخ ۰ یدنفا اس وا

 دما كلم ارز . لکد ساسق لباق هکیدلبا مرکتو میظعت ردق لوا هرلزب

 هدزمکیدتنا ثکم هدنسهعلق طالخاو نکربلک هرزوا یناخ ست هلبا اشا

 هلق قارغا قرءردیشاو اتکا بود تک ی ها اینو
 هدشتوب ددمهرب » یقح .یدقجیسرگ كزمکلساوا ادخدح .مدشمردتب|
 رانوسربدنب مدآ هننراززواو رانوسردزک بوالامراص بوراص یراتآ
 یشاکولب هدکدید . یدالناح تآ لآ قالسجرب بولک مدآرب هد یکیدید:
 ندنب هدمخیدراو هتناب اشاب كلم هحوف ! ردارب ,هعب م بس لااقل . یدالغا

 صالخ یزعاج شوق ناه « هلمکا « نوسلوا دعو تآ نالبیکرب اکس»
 هدتماق یدشقوت ۰ شید)لتاح تا و ۰ شلکو محبت 3 اکو 4 مدد « ەد

 لق ارصتخم یزمتشذکرس یقح هدکدتا لاؤس هد «؟ردشور هل شورو

 بولکهنتل ا هعلق یران وعام دارکاوا ردق ینآ زو وا  لدروک ین آ . مدتی
 یرامدا نشود لیخد هنسهعلق كهاشداب » رادزد .رابدهتسلا یزب ندرادزد.

 رانآ . ردیحاصم كزماخ مزب » یخد رانآ هدکدید « ؟ |هریو هج هزس زب
 رانا ۰ یدریو هنالات . نالآ مک نسهنیزخ كناخ ۰ یدرلراناب هدشناب كناخ
 هجوق ناه ..رایدبک 44 زرلآ لا تکو تلا ندنش یرانآ ز لس
 «۱ رانوسر وج ییرلوبق هعلقو نسنالتآ یرلبزاغ هعلق یا ءرادزد

 هلق . مدید « كتا دبس یراومق هتک ههملق زب اک هدکدید
 ییژور یدکوش كروو » بولوا شاب رضاح هدایز ندزوب شب ینارف
 هعلق « یدلمآ تفو ناسکس شع ه هءلق ندرلنآ ادا هد « یرادروک

 رلیدتآ نوشروق لباب رر تارفن هل هجحوشود دیهش یر, ندشنارفن
 « رایدجاق بوشود هتیوب تآ یسبه هجنلیریدشلکی پوط یهاش جاقرو»
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 وبیغرب هدنغاپ ناخ زونه هدقدراو هدلح مان « یسهمشچ باصق » بوقبچ
 -« قدقبجهنسا رم اووا هار یدزب .یدالشابهغملبتآ رلکشوت بو وقالبواوو

 یراق نغم هصزور هک نوکه هوا قح هله .راو هوب هرانم راق اما

 ترد هله ؛ مدراحآ یرللو هلمرامادخ یتلآ شب بود لاءاب هرزوا لو

 رابه قرهناب هرا بودرکس هاک و همردشا 16 روا تروق 5

 :( ناو تحت ) هدنرانک یسارد ناو هدصفاش تقو قرهقاب هزعدرا هدقلنارق

 . شعا کاح کی یساغارب كناشاپ دمحا یلهلم هدنآ رکم ۰ قدراو هناخ مان
 .هدشاب یسهعلق زاوطداع نب راب » هدزمشدروص رخ نداشاب دمحا كلم

 "اشاب دمحا كم هلبا هل مزب هلا فعل یراب « ماغآ یقح . یدید « نسرربا
 .لاحرد تولا قفر مدا نوا ود « زرهدک هلبا رافلا ءراو زمشیا هدشنا

 ندیرک نکردنک كرءدرکس هدربلاصموقزسراق هدنرانکیساردناو قرهنالت آ

 . ,یک شوق هرق « هرزوا راق زاسب بولوا نابام یلتآ قرق زملیحس « ییلیحس
 یزب هسقو ۰ یمیجنقچاق یک مزب هلوا هن رانوب ابآ . یدرارویلک كرهکس

 هککدروک بوقبج هرزوا هبت هجییلراق عف صرب نکرید « ؟هسلوا یمیجنوغوق
 قداص حب رکسع یتا ردق زو هرص یدرا كرابلتآ ردق یللا نابروکوب
 دلرهشی رک هتسرارب یرب هلرابلتآ یللاکلوا هرجانعلاةفرط بولوانادات هدنلحم

 . هبیجیماقو توقهنوقصوقناه هرب» .رایدا آ یرالام بوسک ینیراشابكنيلتآ للا
 رانوب ! ردارب یا » : هکمدید هبیشاکولب شتنم مقفر نک راجاق بود « تاکرب
 « ! )هشود هنسهعلق طالخا هک هلوا ددم هرب « رلرو لک هز ۰ رادزوک یزع زا

 ارد راقفر ددع نوا زمغیدل | رکید نکیا ردنک بوشود هنیرازاب ناح ید زب

 بوشیرک کنج هژرابلتآ نلک لورا وا لدتا رظن هورک « رایدلاقهدنرانک
 . كدليا فیلکت هزعراتآ ید زب « ! هاب ندنس ددم » كدروک ییرلکدلوا

 بولاق یشک چوا زب رایدسک یاب بوش رالاظ « یدلاق منیسح ندمرامادخ
 یرلتآ هدسلت هوا نوسرو تک هأدر و توق هزومهم ندزهوخ

 طالخا نکراقح ویو قارزعرب نالا تاقا تیام  قدشمردشلآ

 نکررک هیهماق هلرهبید (انمآ ناک هلخدنمو ) قدنآ ناج بوشتب هنسهملق



 o اغ تزرع فقاثم ضعب

 هک ات ؛مدردیا رلاقش نوک انوک بوبوقوارایش یللکش رکنزح .تافیضت .لمع
 كلم یی دیدج ناخ قترآ [۱] ۰ رایدلیب شلوا رکف مهیراودنک یریقح
 ناز بورتاب هدنسهرخ یدنک یرقح ناخ ندلاءاض یعارح اشاب دما

 مهو رب هعورد ارز ! مدشمنغص ههللا ندرلنآ هن اما ؛ یدزالوا زسریقح

 زر هدروخآ اشا قرهلوا شا . رضاح اکا زورو بش بولوا .ضراع

 هلبراباوتا هلع هدمرامادخ بوتا هلبرارک | راتآ ءرزوا یتشف ینلنلاق نوشرآ

 « ىدا رضاح هدنراناب یراحالس هله كرلمالغو . یدرارولوا دولا باوخ

 . یدبا جاستح هکمنیب بولآ نرادنب یاب بولوا یلرکا رلتآ مهسید اه

 هماج یک رولوزوس ینالیب قوا هجشدیا روهظ هفسّوم تاعوقو ضحب هچیکرب
 بولآ هيلا یروقجوا هیاخاوید ءرمشط ندوبق تاق یدب «بولیزوس ندعاوخ
 . یکی كنابدرت هناخناوید . راراتاب هدولآ ریون نوتوب هکمدروک نکراقیج
 نت هر !رانالغوا «كقلاقەر » بودک هروخآ ؛مدلوزوس یعاشاندنسهمدق"

 نآ رد .بوسک ین راکتسوک دنبابكت آ هلرحنخ نامه .مدید « !رلهحق كنبهتآ

 رب مان نیسح «نوسلوا رادروخرب ۰ هجنلاچ یمجیلبق همیلب بوب هلک یمآ
 ! هدهمالغاب قاشوقو هدهمغوا ی رازوک یراربوا بولوا رضاح مالغ

 هلیباونا ید لوا .شعیا رضاح هدمظاک رکم .ردقوب هدناف ندزان | هکمدروک

 . یدزوج ینرادنباب كتا بولا ینکشفوت بولاح هناس ینجبلق . شا رانا
 « ولم ترد بولوا راوس هلک ولع ییا ربقح بودا كر ییران الف را

 زو راق ااش هرت ندسنغاب ناخ ۰. یدلاق مانمو لام ردقوا ما از نی

 یر ۶ مدیا هنسهرد رانمرکد ین اشا بولوزوس یکریلوزوس نبهاش هرزوا

 هنروخآ ناه بودک ندنشابلقع هڪ د «.نالت آ ناه مشادرف یثابلولب شذنم

 بور و یکشوت . ینحبلق یراکتمدخ بو هنتآ قادلاب هلباهمرطنقرب كرها

 ندرپهش هدنامز يخرب بوک هدقلکارق یتسوشراحاشاب ورسخ هل اانعوم كيب

 تمدخ ردقه هحایسرب یک لج ایاوا كلاک و هعاضب ی, دکو د بولاص وش [۱ ]

 تسایس ردق ه < راک ردن ردتە انآ راک ردقه كريب دنر رعفس هحوق وا ٤ ییدلیا

 . رویلیشالک ا هدرطسه" « هدهفیکیه ینیدنلوت هاک 1
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 هرفس هرزوا یزرد نکیا ماش “یلاو اشاپ یضتم هرق هدنرصع عبار ناخ

 دازریم ابوک هدایمیس ۴ هکیدراو داتسا زاننسررب هدنسهماق اکع هدزمکیدنک
 بولوا فنصم مهو نیدح ل لها مه «رسقم مه دم النم و اما ؛ یدیا

 نا هلوا . ىدا کر لدب فو فوم هدامس ع صوصخالع

 ربرحن الصفم راتعنص ییدلبا ارجا هدنروضح اشاب دمحا كلمو هدننارس

 ۱ هلع هللاهحر . یدشملق

 ارادو لار لاحو هراجم یسحءهرطم كناشاب لبا ربقح وب اما
 ! هراحه . قدرویلوا نوخ رکج

 لکد هدلا رایتخا مو درد ریسا لکد هدلا رازو هآ مکیدلیا مدامد

 ق تنش هر ندر قدرروط توس لا > مرزوا ونش

 ندوق بولق رارقرب "لوزعم هدناو یغد اشایو هدقلوا دس رللو تولوا
 . یدبا هدقمامقج یراشط

 « مدزمربتک هناسل یقرط اشاپ الصا هدننای یباوتو ناخ ربقحوب رخآ
 ی راد ردنفکو اووا ماز رکون رانارابو راق نوش هرات نوک ن اما

 كردبا لوانت راماعط ضعب بوبا رغوا هنرلکلتفج كرايريغو ناخ راجا

 لبلخ برعو هکدتفج كزس مناخ » هستیا لاؤس ناخ ۰ مدریلک هرهش هني
 وکوک یلهلشوا هنرهمایا لوات راماءط ضعب بوبا شوا هنکلتفح كناغا

 غورد الصا بودا لقا تسرد هتسمدراو ههرته وند «. مدي راوالپ

 ي تاک هد کد تا لاوس نک رامدا تاتفح هدرانآ . مدروس

 یمکیدکج ناح هدنروص شارخ رمت هلی و اهد یآ رب یدرولوا یهاظ-
 بولوا لوغشم. هللا تاداىعو تاعاط زورو بش هب اما : مدلبا ناهش هدع ورد

 هعاطتسالا ردق ىلع بووقوا همیلید یسافتو هیون تیداحا رابانآ رق توالت
 رلنوسعد « ردقاذم نو بصعتم » . مدرایا لغوت هدهلیا هیعرش لئاسم
 راشع رمو هدن رلن اب كب هدلاروو رد یدالواو هدنروضح ناخ نوجا

 «لجز «توص ۰شقن هراک ندیقبسوم مع بودا كالهتفشآ و هتفل ا هدنسارآ"



 جزوه اع ترمع بقانمضعب
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 .مایلوا هرب م .ناخ . مدد « هلوا یلتوق زد ک اغ » بوریو مالس هناخ

 اسلوا یوک اعد كنابلوا زایرحس -- . ریقح یدد » ؟ یدلوا هن کهرهح

 .جاقرب ندهرجب اکس نب مایاوا هر . ناخ مدید « ! یدشالوب ینب هنیزوب
 ربقح نم ۰ اخ یا بس . ريقح یدید « ۰ نیسشمهلک نس . مشلاص لا هرک

 نم زملیاص ردلار .زعوروک دوجورب « مهلیبهن كفيدلاص لآ كلوق نابرع
 هله » موح صان دم النم . مدنا شعوب نم ندقووصو . مماربح 6۱ یو ٩

 ..نیسهدیا حدم یم هدقدراو همور «مرتسوک ی خد تفرعمرب اکس روتوا ید

 « ۰ رادروک راو راق ردم هن هد نم نکات . راءهزعق همور هلبا نامرف ینم

 كنفرعم رب ریقف لوا ۰ مناخ رکم ؛ یدیوق لآ هدقووص یرقح هد
 . ند ی رفاک لوا دج ۰ ناخ ۰ مدید « ۲ زکیدلبا لتق لوا هکیدباهن وس

 .« ماج ندلا بویب مهدوچ یرب ندنامز ردقوب منم یوج افجو یوخدبو
 ادختک ردبح بویعزوک ینقحكعاو هشاولو كونان نکرکج راهلشوا ماح
 بولوا رب هليا اشاپ دمحا كلم نس « افا ردبح » قرهلوا تهحکیو لدکی هلبا

 یرکسع كناخ ۰ غار یفوزب هرجا یرکیع ناع نم : كسهک هزیقو
 ا مالوا سیلت ضاق هدنم لوا ینادنیک اتا تلم سد نیو ۲

 مرکسع منم ۰ شما هلبوا نکردیا كنج هلیااشاپ كلم نب لاطاةقیقح .شمرید
 ؛مدتا رارف هسراغاط ییدوم یخدن بولوا رامرات یکراموروم هدنآ لوا
 .یدید« .م.ریدسالتق هلبیربت كحالوفیتلا ینوعلم تولک هماقم هلنح ادخ دم

 هک نوسل واداش یجور كل رادربت ها یو لاو «عاخیا سم ربقح

 . ماخ یا ! قحتسیام هیلع + یدروح یتشاب هلیرمت جالوق یتا آ كنیدزب هلیوا ۰

 نوتب هرزوا كنشاب بوراو سو نذا اکب هسبا هلوا یعرح كنوعلم لوا

 هدمکندید ۰ ا نفد هلشاط ت شا ناو یثاط مجر رار هلرادروک 4

 -یرافدنآ سس ؟ره بولوا عج رہش ضاصا و رباکا هلسج هلینامرف كناخ ۱

 هاو یدقارب هتشارب ندنشاط تنعل هدنرزوا هشال هلئراقح راک

 . نیکد هنآ وا هدهعبس ملاقا « یدیا تفرعمرپ تاغ موحم اما . یدلاق نوفدم

 . دمع ناطلس هدنحشرات ۱۰۵۸ هجرک . مدا شمهمروک یلها ایمیس لع رب هوا



VXیمهمانتحایس یلجایاوا  

KDE NIE RE KEDE KDE KED DK DE RES BEDE EK SDE BEK BEK DIE NIE BEK DIE ۴یک ورک  RAEN NIE 

 یرک یک مربدلس بوباق هنسکعو یراقوب شوقوب یربک . یریک ی سلم هرجا
 >“ .. رایدلاق نارمح هشیاو قلخو . رایدنود

 یع ءاضقا ءاحاداف ) نکیا كلام هتفرعمو لاک ردقو ادخ تمکح اما

 ۱ هرزوا یساوخ ( رصلا

 كرک هسل وا قح هل وا ك و هكا هل هسنقاص كرم هتک یاتضق هلقمنقاص عفد هد |

 یاضق هرزوا یدافم كنمالک ( همکحط عنامالو هئاضقلدارال ) ینومضم كنتب

 كفا ناخ هورک نکردبا مس یرلاشام اعربعو . ردقو جالع هریدت

 هفنراشا«لک» هریقح بولوا نااغ لوق ضایبرب ندهرخ هدکدتبا رظنهنیرانزور
 ؛ مدرولوا دیقم هلیرلن ارمس قازی كرلقجوح هس كرهدا ضامعا رىقح .یدلیا

0l »ن ؟رروط كرهشود هراکفآ هسد « ؟ ردتراشا هنو  Eیلآ  

 و ؛ یدا ردق جالوقرب هدنشاب کیدا هح اص رب مان ( جالوق

 یۍلاوهتشا : یدریشاطربت عنصمو بیہمرب هدنلوقو ردیک هرص کوا كناخام اد

 غاب ناسشبلاع ناخ « یلج ایاوا » بولک زما یک یدولو ردقو اضق چالوق

 هغابو زکیدمهلسب . یدتیا تراشا هزس هل لوق یدنک هرک چ اقرب ندنغاح
 ؛ندنتسوا را رقج هد « ! راسا یس زکلاب . یدما قلاق : زکیدمهلک

 هنسهلک جالوق یتا | هک قمقلاق هلس ید دم النم نکراقلاق هد هل

 دادم النم هراګ هد مدا شمالاق تسرد ربقح زونه هکیدروا هطاابرب هلبوا

 .ناح ؛ یدلوا عمام مزوکو موزو قرهءارحیص همدرهجو هعزوموا یس

 ۰ یدنسهدیا باترپ هود هليبروهشم رابع ورم هک م دليا باترپ رب هلیوا هلیلوه
 -  یدنآ هنرزوا راقیغاشا ندرلاق یل بولآ ی اولا هلدحم النم جالوق ی ۴
 « رردیا قو هیون هدرلهردون هلا لاحوب هدب نوکرب «هلانامایف» ید ربقح

 تورد و "یا یدک ناب مدروک ی آ نکرابقبح ه یرافو شوف و ود

 4 مدلوا راوس باکر الب بودا ادخ دم ناه . شم د « نوسلک هدكسس «

  هشزام هزانج هلدح النم ءلردبا رلاتش نوک انوک قرهقیچ هنبروضح ناخ
 هن ایوک هکحضمو تایرخسم هلیسهحها كروت هد « هلن یشک زابرحس »

 کیا تولم مزوک < موزوم هلبا ین كلدحم الم « مدلبا دارا تانک تاسهرت



 هری یر اغ تربع بق ذم ضعب

DIE IE NAY نم UIE HESE RIE HIE RIE نهان NEDE NNE NOE NADE NAMEN AENS IE AE NDEI حج KOE 

 «یایمس د الثم» نکررک هنرېش سلتو هلبااشاب دما كلم امدقم

 ا نورا راوس نو ماحرب کیدا راو تاذرب لماک هدایمیس ۴ مان

 كباتب هليا دم النموآ ریقح نوکرب «یدشمحوا هلیبسا ادک هاشرب یللکش
 ( كوخاط) هرزوا هراحو زوو راق كنبرابوبح رهش هدلحم مان یسهرد ځوا

 IR هت کب بودا اشاع و ریس یراقداق قارق ینمب

 یراقو و یعاشا ندهرد یراررب یه نکردا ینامداشو رورس بولک هغاحوق

 كناربلد ناتسود بوح ناقشاع كس هڪ . یراردا تفرعم زارا بواق

 مقیفد نالوا هدعاب هرکوب . یراردبا اشاعو ریس یبرلکدتیا شلوک .نشهلو
 هک كسرتسبا یتسغنق كنارسب ناباق قازیقوش .یلح اباوا»هکیدد ینایمیس النم

 هاب هلیغازیق یراقوب شوقوب هدکدشبا ههرد بوباق قازیق یناشآ شوقو
 یرافازف یادم نلا ییاوع نما. ر « سا لاج یاها یک و

 ییا وش نم» « دم النم . مدید « مروک یران | هکمرتسیا یراثالوا هدنرللا

 بوک یرلکیاش هرفک هدنراهقراو یرلدنم الآ ترا چا کمروسینوج |

 هلبراق ازم ید یرلهشوک کج ترودوا یدّمش ء اراق «قازبق هدنراتل |
 دم النم . یدید ««مریربتک بوریدباق یرغوط هزب « یراقوب شرون هننکع

 هکدادروک ین آ . یدوقوا یشررب بوتروا هنشابییرلکتا بونود هیوریکندعاب
 هزفیدنبا ههرد یغاشاشاب كردک بوباق یک مرداس یعاشآ شوقوب راقحتالغوا
 هاب رلقازب7 یخو یدرود كنامالغ نسراکدلبا رک ذ هلدحم النمو كريقح ناه
 رامالغ رکم . رایدلک هزکوا بوقیج یک راقبچ ناورداش یراقو شوقو

 هل راقازم یره هت « رابدلبا سوب تسد بولک « شمرارلس ید الثم

 بوباق هنتلایرانمرکدوص یهدنتاا یغاب ناخ یغاشا شوقو هرزوا تداع

 راةج وج «ءفدرب هن ؛ رایدروط بولاق ناربحو هلاو ناقاشع هلم ؛ زا ۵

 نوا اهفر ط نکراشلک هلو یرب ¿ن ناف یاد بونال راطاق هحنسهقرآ رب کد و
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 ندکدتا هللاي مىق و « مالا یملعو لطو غوط هلم هایرامالغ جا

 » ماخ زس ردنا لوقعم » سکه هدک را لاوس هسلم راضح هلم هک

 مناخ س .یقح یدید ؟الوا كسروند هل . ا هرقح ناخ .رایدید

 هليا وفع زس هنی ؛ زکس بانجیلاع دم رب لدایرد زس . كسریلیب نس هنب

 هنپ هلیب «ساک هیاروب الوزعم « قریلاق هنکیدتیا كران زس بودیا هلماعم
 «نوسلوا ناتسود ناتساد ید ن ردناشیلاع ریزورب یهاشداب داماد » لوالاک

 ناتسدروک می و اکس قلخ هلمح هک كسردبا كلبا یشراق کاکی یدتیا هد
 راهددا دنس ود «ناشلاعناخ یا تنسحا رازه » یناْهع راد "ییاهاو یخ

 ۱ : راهیلبا عدد و تول هد امو

 قلاب هسزملس هلو « قلاخ ریلیب لاص هبوص هللا یکیا راقد

 در رام ىقح كمنو نا كاج ! ابلوا نرفا س. ناخ هدمکیدد
 اما « مرید « مدیا هلیوب هلیوش ندنشتآ مورد نوجما یتح هللا . كسنادیم

 " اراو مرکب رابدات بوریدناتوا هلبا ماسناو ناسحا ینآ نم هدنلک ههجردو
 هحنسهلس ییدلاأیض لغوا ییدتیا ناخو یعرادالوا بوربو یتسریخذ قادا
 . فال كم هګ ود « مرردنلوب هدنتمدخ قداناراو هرکب راد ات بوشوق
 اک هم هرجا یرهش سلت اوکو هنوک ندنوک اما . یدتسا رافازکو

 كلم نس» كرهليديا لظ یارجاو ضح یارتفا هن رزوا كرلهسمیک مولظم
 ندنجرب یسهعلق سلتب ینغوج كهللادابع ود « كدریتک هرایدوب یاشاپ دما

 ندنرلراب یسهرد ځواو ناوید هد ۰ ندنرلیاق غاب ینمیکو « راراتآ یناشآ
 هزید « هزید «بوروشوا جبلق هنیرهجو « راردنا هراب . هراپ بوتآ یغاشآ

 یک یرافدت | یغاشآ ندهعلق بولبقیراد یراب بانج همدآ رب قحا . یدرارابا

 فرخ یوشتلاهاق رب كلموک ادخ ساب تولبخا یک نابداب یلموک تفرح

 و هبهعلق هس هلسهناعا رادسو دک ,هلیساحر ٤ كريقح بولاق هلیصا و

 . راب دنا دازآ
 



 ۲ ٩ بش ی هی

 من نس یرکلدمش . لات هدارو ؛ كدابرآ ندکلم بووس یزب نس

 یبلق هزکونص ندنو ٤ منعا نات هحاوخ هع رالوغوا یس . ناسملغوا

 - هتسلا « لوا هلا نس . هاب هننابغط ترف كاتدا توط عساو

 نوححور سابع ترضح مدج < هلا افصو قوذ هدهحغل و غاب كکيد

 لام ید« اعر هات كم هاء ھاو نوا هلا هدحوا ناو

 ؛ مریربو هليا نیم لوسر عرش حاکن یهعرک رو مردبا قرفتسم هلانمو
 تح كنهناخ و كليدمش هله « مرايا ناسحا مرا غاب ربو هب راح چاقرب

 نوک انوک هعاقردقم یلکش مج نابایخ هدنسهرد ځوا . هلبا لوبق یرلکسعو

 ندهتحش ش دو دم ود « ردمرا عاب رب ییءاج و ناورداش .ضوح .هرج

 هنتداعس یاپ ید ربقح . یدلیا ناسحا هریقحو بوراقبج یرلکسع و تح
 و هناود بارا ههم قرهقبح هرشطو « مدروط بولق یاحیور ضرع

 اما ؛ مدننروک یک رولوا رورسمو نون كردا هدژم تورتسوک یراناسحا

 بودک ناق نرو یر ند زا هک یرطسا | هزاب هزاب هدکاب یناغا ردح

 : مدیا ە مدد ووو یش رط كنهعا رارف بون وشوق جساف كرهنبب ها انک

 ریا رب هدر مکځدکج مرا نب رب زملیب یشکره نکیدآ راوشد هج دادرد

 یا مقح هرزوا لاح و . یدلوا شو مس مثول و شع هحنساوهف

 راق یناهج ؛ مدمهدک هبناح ر هدانش تدش نو اهد یا
 هتلا » بولک رابوتکم هربقحو هناخ ندلاءایض نداشاب دما كلم . یدشع وط

 ,یدبا هدلام < نکلا لب ۶ یهسنک یکی نا اق ایا هلبا یشاب یحهرطم

 یرکپ ابا اهد بولآ یسهنیزخ رصم ندرهشوب : یدید ناخ لادبع
 مورضرا "الوزعم ندناو هديا شقو كالا رید «یدلاف هسک"

 ندنسهرد ستوب نکردک هرزوا رکب زاید هلا ؛ مهد هداتشو هرزوا

 هیوط هحنراو هنسهرد كشا ات هرجا هردو کلم هجوق هلا شنا . رک
 ,نابوکو راز یناوت هلجو « میهتريغاب راب « راب بوریدنود هنویام شلوتوط
 هنشاب ثاکلم یک مکیدتبا هباشاپ دم یرک ا ینو بودیا نایرپو نابرع

 مکیدا چاقرب و هاب هدولآ ینثاب « یتسوا هلراتساحت بوکود یزرواح یخد
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 ا هناخابوب یمهجرک . ردنحور كنابردوب مناخ  eرب اما « كدلبا عفر

 یتسوناز كردبا تاحاح ضرع لرهسد « . هلا ناسحا ید هراح رو هناخ

 راو فوت یا ال هاا رک اخ نالوا یر زو هدنکیدتا سو

 لاحرد « یدید « نلک ریتک یهتخت شیپ عضیم نالوا هلبب هليا منم ندمرح
 یزع ادناخو هلاشابهتشیا « مایلوا - یدروتکهناخ روضح ینهتجت شرب رکاح

 تراغ یزلام كالهنب زخ رصم لوا بودبا دابرب هلا رکسع كيب نانکس
 زمیلها یمکجهقودنصوب قجنآ ندلانمو لام « یدلوا قلمان دب ردقو بودیا
 اشا كزس . یدلبا صالخ بوروتک هدنغاحوق ناطلس مناخ یزیف اشاپ لاز

 رحاق هنراغاط ییروس ینئازخ یو رطاق راطق یدب نده هعرزوا ید -
 ناعما هرکرب ههل و هله اما « ردمدنراډ کدوم یخد ران آ الاه مدشم
 مدلآ ههراظن هرکرب هدکدتا هداشک یغاباق كنهقودنص ود « ! هبا رظن

 دجرز « مست یولول « د معز « توقاب لعل ؛سالا یسورجا ادخ تمظع «

 یهاوج تمیق یذ یللثتم طعلانبع .ثامسلاناع « رهلاناع «هزورپ * نالیس
 یعرکی هدنسهعطق غارحبش بولوا لام الام هلیو یسهر هتروا « ردولم هلا
 و . یدراو رلسالا لک طارق رمشللا « رقرق كلب هعطق رزوتوا « رش

 یفاص شقنم هلا ینام شقن رزردناراز هلبا انیم کنرف یورپ كنهق ودنص
 زی راهظا هدنریدقت اهم اکا هلسب نیطالس رب اکا ہکردەتخت شییرب عصر
 شو هلسسانم مغیدلوا باب هشن ندتفرعمو تعنص رانا یقحوب ؛ رردبا

 مدلاق نهدرب تشکنا «هدنجماتربح بونلهریخ مراهدید هجن وروک یەت ]1[
 هللاو - . رقح ۰ یدید ؟ ردە < ماسلوا : هحنروک یم رج لاو ناش .

 ونازیوناز هلا هاشداپ زوقط بوزک راد قلرادمکحرب نوا ردلمرب قرق مماخ

 مدهمروک هقودنص عصصو عنصم هل و اهد : مدتا قلصاخ میدن قرهلوا ۱«

 کنوج « مالوا یدعا « یا . قرهلوا ظوظح ردق ناهج ناخ هدمکیدبد

[Jنامز یدروک هیرت قسوتفم وش نالوا هب سعی دب عیانص كنببلح ایلوا  

 دب الا لا نوجا ققدم حایس هحوقوا ء هدنروص ینیدنل آ هتقد رظن یطبح ینیدنلو و

 . ردا لیکشت یلبج قوذو هعیدب تلصخ رب كجهليب هلوا راختفا ةيامرس
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 « قدروا هلیوش « قدلاج هایوشیناغا ردبح » هدنراتبح كرلکبو كناخ هنب اما

 نابنکبن هرپشوب قاشا دخ اكلم م هدران آ۰ ةلدرایوس اناتساد نامژ هک و
 درود يلو ماا اید ارت نر

 .ناق هناق « بولوا عج یتریشع هلج كاغا ردح کدر وک ییا نوک یسهترا

 بوربک هیارآ احلصو املعهلج رایدلک هد« ردراو نماوعد هليا عرش «زرتسیا

 ادخیتک بولوا ثعاب هکمربتک هرهشوب یناشاپ دمحا كلم » رایدلبا نیب حالصا

 ام هلا ناخ .قلخ توقع بیا سست هلع ریز وا
 یربشع كروج ؛ یدلوا رده هنشوب یراناح كنرامادخ هراج بولوا
 قرهلوب تكللت هللرکف « ردشمرک یرامادخ هدكناخ هدهلئسم و » هسا
 شمامقبچ هرمشط الصا ندنمرح ناخ لادع ردة هثوک لوا .رایدتنک هتبراتطو
 هحنهزود شيا هدبولوا فرطر یرلاوعد یرشع كنادختک ردیح .یدبا

 . بولوا ندنیعماس هدهشوکرب نکیا ربخ ین ندرابغا ماع بوقیچ هبهناخ ناود
 ها ندنوب یدردبا نایمرد تالک قلعتم ءراشیا یلکش تموکحو مکح ضعب
 ناخ هدع . یدررید « ردراو یحهحشار داسف هدنغامد كناخ « رافراع

 هدکدید « ؟ رده یلاح كنادخکردحوت . مایاوا یدنفا » ! ًاباطخ اکب
 هدنرظن تحت ناود بابرا هلج رولو نلاوز هخدنال دانق هجن رق .  ریقح

 یشدنلوا لتف یتح « یدردا هلماعم هغاشا ندورافو هک یه ؟ یدبا رقح

 مابزوقالرب هدناکش روروکوت هغاحوا بولک هنا ریقحو كمراکب هددعس مو

 هدیسهرهچ دلربقح ۰ بولوا ثولم اولا نوستب كمرلکب هسیدروکوت هن
 هفلمل تاک ضمب هليا زاغا هحدقو مذ كربيد « . یدلاق هدنجما مغلب تاحشر
 رقح ناه . یدلوا مرخو داش بولوا توهم ند هلوک ناخ « مدلبا فرص
 ناخ ملا یو « مدنشا 0 : بودا سو یش رش تسد كناخ هدقلنامداشوا

 راذگو تشک ییهعس ملاقا . دا ےدنو مع حایس هکردلیب قرق نب ! مناشیلع
 :  مدناصوا ندهعا

 نوسلوا قشع هیهناخو «مدتارس یناره .نوسلواقشع ههناناج هدلاعو هکمدلب

 ًاصوصخ « ردفیطل كب یماوه كنیرهش سیلتبوب هک مردیا نایب هلیا یتیب



 یسهمانتحایس یلجناباوا ۳3

 رجنح هد هنچوا هل لوه ناج ردیح هجوق بوریدشیتب چیلف دوم یلد
 هد هناخحناوید هحوق رقف . یدرارکود هجوا هدیسودنک اما یدر دشت

 هتقرزوا رک رس لا دنا رکا نگرش هاب رفا تورعا :ه بورغه

 هراپ یریقف بوروشوا چیلقو رجنخ یرانالغوا ما نکریلک یدوروپ
 كن اشا < ماسلوا » . هربقح كب هدلا روت هدانئا وا . ید راردیا هراب

 ب هدگدید « ۱۲ تروا رحنخر 24+سروس ناخ ید نس « ردیغارح

 هلینیق كني رجنخ و یتشوکنم ندنغالوقو یللیدنم ندنشاب بویارحص تدم
 اهد كريقف رکم ؛ یدشلوا هداب « هراب یروک رومس اما .مدلآ ینغاجم

 رارکت هحنقلاق هغاا هند ! ءا بولیراص هنغال كربقح ناه ! شمراو یناح
 نکردیا ماید ۰ میلید یرانالغوا ما یردیح هرجا هطوا ۰ یدشود هرب
 یرامادخ نانوط ینس همزحو ج و اب كنادختک ردح هد هرشط ندوف

 هلیوا هتیرلرب یرب, هلبرانالغوا | بورک یرجا چیلق لاد قرهلوا رادربخ
 فلت ید راناح هخهرص ینا كنادختک ر دخن هکرایدروا یردنح روتاص

 ریقح . یدایسک نوخ یابرد یراو هرم یرزوا یرلهحییلاق ؛ یدلوا
 یخد ریقحوب رخآ « یدشلوا ناق لزق بيق مرزوا « مدلاق هدقاحورب یخو
 اراعا رد فوب « فآ انت هرلکب هحنس هدعاق « ردهات هرنک ۱ لقا»
 یءاس ندنش وق كناغا ردیح نکردبا دادما هکمکح پوشی اب ندنغابآ
 كره وروس هد یراشل ؛ مدلآ ییرلکزو هدنسارآ وقو مدلآ هلکشود

 ,مقع كريقح اما + لدتیا تخادنا هننادبم یارس یغاشآ ندنغاح نابدرت

 اشابكلم راشیاوب نا » كکب هدلارون رب روطف ارز < یدشمتک ندمشاب

 . بوبمروط » رهردنوک باوئا كناطلس مناخو یسهعید «؟ یربلاق هنعباوتو

 یداهش هک ندد قارا . یتعمراقح هادم یشنا یسهعد «نوبنک

 .هلکمشود تابح شتا هعورد قترآ ؛ مدلاق هتسمدو توه بوبا كسکا

 ا یک راد هما رارف اباد ھو ؛ مدلوا شرو یتحارو باوخ یور

 هداتش تدشوا نوکه ناه .مدزما زار فشک ههسمیکرب هراحهن اما « مدیا
 ! مدراحآ رلزبا بوریدزک تآ كرەكوس رراق بولوا راوس هرات | هلمرامالغ



 ۷ تفت زنم هه

 یآ هسروک یتاسحا كمکره . ریربغاح یتسکرت كنآ هسرتس هنس »ارا

 شوخرس بودیا ماعط هدنآ هسیا شوخ یشاب هدنق ره ردیا انتو حدم
 دما كلم نکا ةدنادبم اهد یرلقاط كع هدمالک یانئا . یدید ۰ ر

 هدنغالوق کے ادننک ردبح یلاخلخ ییدتا دچک هات ندلاءایض كاا
 ندوق -- یدبا هدد روماو اناوت رپ رب هدنشاب نوا زوم راللاص شوکنم

 « ۱ مایلوا ربا حابص « مرلکب مکیلع مالسساا » كر هریک یرجما بولوا یهاظ
 رارک ر دیح یا ریاحاص » ربقح .رایدلآ یمالس رلکپ هدهسیدتا قشع وید
 مرلکب ء اما مرکف نرود 2 ادخیتک ود . مدید « ! راکفلد راکفا ناب رود

 هدنسهطوآ ضرع كرايد « ٩ رایدانآ ینحابص « یالس كرابتخا نب نوچ
 . یدالشاب کم زک یراقوب یغاشآ

 حجت سس

 ۰ ءِ 0

 كراکب نکردبا یراتفر قانآ هدنسهطوا ضرع ربقف ادختک ردبح ناه
 هغاجوا وید «! وت ځا » هزکرپ بولک هشناب قاحوا یی یربخم نالوا هدنڼام

 كرلکب یرلپابح كمغخابو ؛ یدروواص بوروکوت ماب ,ردق هیدیتسا زوقالر
 ندوراقو هرلکب هلا راباوح باک ضم و یدلبحاص هنرارزوا دلربةحو

 بونادروموح وند « ) ناب یزغالس رلکب » بودا راهماعم اا

 غاب یشاب كکب ردب و یشاط قاجوا هجنروکوت هغاجوا اهد هرکرب . یدروط
 كروو هرب » بوقلاق هسعایا رلکب هدلارونو ردب ناه ؛ یدلوا ثولم هلا

 بولیجآ یغاباق كبالود یکه دمای م ناه هدنرلکدید « ! ینهجوق نوعلم وش

 هلرهلیا بات رپ هدنجوا مثابو قرهقیچ چبلق لاد اغا ینعصم یلءهرد لز 0
 لاد ندنرک ردیح ریقف ناه هجندبا قشع جیلق یدادحرب هیادختک ردیح
 كا رکهتسک بولک ههقاب هقاب هلا اغا ینطصم هلبا هراب لوا بولوا رحنخ

 یل هرد حانقو یث ابکولب نمحرلادبع ندنجما كلکوب نکرید ؛ رایدالشاب هک
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 TEE لات رو ع ابلوا ر ربا حابص »

 اد یا تیاشاا ۵ نا ! كسم ماعط هس

 : وش یقح . شدروتوا هاب بود « مهم هح هل ڭەسزۆل | قاتروا

 :لمق هدجر ا لدو ناح ردکنس به

 ب ردهار a> هتسیاراو مهن هکلو

 یلام كزک اب ناخ اما ردغ ماعطوب : نوجا قلوا هفطلو . مدتسا مرت یت

 ىلا هماعط سدلارون ناه . مدید « نوساوا شوخ لالح كس ا

 شمالوا تمینغ هدنکتج اشا دحا كلم كتابا ناخ ) دا :تودازوا
 ریقح . یدتیا مست كزهیید !! شللق یرلقابط یروفتفویو ینس شموکرب

 لک اب لک ) وکم ماعط نو رو ناوج الضا ترک داما کدام
 زک اشاپ هتشا ! یلح ابلوا » یدید كب ردب ناه . مدرب ماعط بوکج یاب

 < بوروا لق وا هرجا شو یدار کیدا هن . یدلوا لوزعم

 لوا بوری ندغس نادند یعدآ كس هج بودا خو یزهرهشو یزعالو

 رصم نوا ندعرهش « یدلبا راتحاقو راتحاضف هلب وا هدکرام ناضمر زور

 لوق ناو « كنسباوتو اشاب كلم راشیاوب ! ابلوا اا . یدللوا تراغ یسهنزخ
  ریقح «! ؟ یمردبا ربخ هنیرلهسک مئانغ لاحوب ؟ یعریلاق هنناب كنسابقشا
 و هدنشن سان ماوع هذن « ردنوک انوک ناشی ورد هدانند وب ! مرلکپ هللاو

ESکد هدندیق اید روما ؛ مشیورد یلراکتمدخو هناخراب « یلنوط  . 

 یرلش هلوا  یدلوا باس و تراغ یدلوا بارخ تبالو « یدلوا كنج

 نالی یعرکی شاک هزکنادناخ یدنک « مزکیوک ادر, ریقحوب جنا . مملی
 یرلترضح ناشلاع نا نوک ینوکو ادخدم . مدازکسرش قاتشم یرب

 ناش رغ یند ؛ یدنیا غارج بوریو یراتخ هناخای وب هریقح زکیردپ
 هزس.« مے یرفاسم كنهناتسا وب الاح « كلیا نا هسیا قبال هن رو کو
 رازوس زما عضاوت رفاو ويد « مردىا كلهتفشا و هتفلا بول ندمت

 . مدلوا زملیب رک ندمسک | یس لهاله مس « مری یهوهقلاتحن اما ۰ مدایوس

 كمکرم ۰ ردملاع حابس رایدلابیرغرب یاچ ایلوا كب ردب یسهلوا رمعم ناه



 ۲۳ سیلترد ربقح یابلوا مارس و تشذکرس

 هنأرق ترضح ناه هم مغ . ردناسآ قمحاق ندرهشو هرزوا یسهعلق طالخا
 نآ لوا بولوا رادس نداوخ ناه هشروک یلاحو ةدغانم « ! هللا تموادم

 بودیا عورش هغ رش متخ رب نوحبحور كمردب بودبا ءوضو دیدم كاب
 . مدسا ماعا هدننوک یجنجوا

 mm 03060۳ سس

 سبلت رد ریقح یایلوا ماجا رسو تشذکرس

 ا توق ندمهرخ یهدنس هاب نا رص رب رقح نوکرب

 .ندرابغا لع هدندحو :جنک رب حاصل ایلع هدنسهطوا هن زخ هدنسهناخځتاود .

 لاب هدونسآ هرکوص ندکد شا توالت یراکذا و دارواو روروتوا ربخ ف

 نوا هرجا یس ا ناخ هجوف ندمرح کمدروک ی آ نکدوروط

 ؛ ینص» لسع « هشی رق ۰ نوتز یلباک « داک حلما هدراقاط یروفغف ددع

 هساکرب راک روج قبطم لاثم هسنپ لک ضایب و صاخ . رلهریخ نوک انوک
 مدروتوا « شمردنوک هدلاح ییدلوا ی رش هلشوا هساکرب و ۷ یلربنع

 رب مان اغا رمذع یشاوط ندنسوف مرح ن ؟ردبا لوانت نده , هج زکلاب

 مناطاس ۰ مناخ : هکیدید بولک هليا باوئا هجوبرب هرهج سوبع "یشاوط
 بویهروطو نوک یزمرلباونا هوب وب » بودا مالس هزس « مدنفا
 هتلا  نوسهعونوا نداعد یزحاع زب هدنناب ناطلس ایقو نوستک هنساشاب

 كرخ ندتفص نامقل "یئاوطو . یدد « ! روغ نوک تونیک

 .ناه ؛ مدراو 4 هد ساف راکفا نک رک ونک فنا تع هجنآ ین

 یدلیچآ كريد « ! كمد هبهسک بوبالقاص كب یرلباوئاو هجوب » برع
 ناشیرب هسد « ؟ هلوا هن دوصقمو دارم نده ربخ هلب وب ! بآ و ۰ یدتک

 لادبع ندیرجا بولیچآ یسوبق مرح هنب نکردیا لوانت هوهقلاتحت رطاخ
 هلب ران وط باوخ هماح كب یهدلارون کوج وکو كب ردب ندن رالغوا ولواكاكناخ

 . رلیدلک هماب بولوا ناباع هدلاح یفیدلوا راشوب هلک هیقارع رر, هدنرراشابو



 یمهمانتحایس یلچایلوا ۳۲

 لوټ هکعوالوق یم بودیا هتخورفا غارچ رب هدرشو یب نوجحور
 كنهتخت شیپرب کهدنناب هدمکیدبد « منمتِک هنسومق اشاپ كلم یریغ نم « هلی
 شوغ ردرد موب ره ؛ هناخابو هناخ نانرب اکس هتشا » بولیق هداشک یتغامق
  مربردناوا بوریو رابراح اکسو ؛ مربربو هدتماعز هدزم اکس نو رولوا

 تاقرب هلا شورغ زوو ناتسلک تاتکیو همان ماشرت ود « ۰ مر ر دنالقراب

 .یلغوا ییدلبا غارح كن اش اب دحا كلم هک مدروک یا . یدریو سابل
 .قلئاخ ندهناتسا كناشاب كلم كرەش ود هنغاا ثنساباب بواک ناخ نیدلاءابض

 بوبوق هنیروضح كنبردپ هلح ییهرخاف تعلخو همانررقم ییدربتک نوما
 وغ دا یا بیج ابا تام ۱ نکا ید ھاو : کیت

 ناخ ی هلن روشم كدلب لها هلج نوجا نوس هما هلخادم دمو درفرب
 .لوزعم یخد اشاب كلم هتشا . مردیا كتلاکو كنس هکرداسرب ؛ رایدتبا بلط

 .بوش وس یرانو « هلبا كرام E كتحو تخرو جان هب هللا « یدل وا

 : رکیدید یدیارکف نیب رودو شیدناتیقاع ناخ لادبع هدکدتبا نیمز رس
 ی بوت | موا بورک هنشاب ناسکس نب « لوغوا یدما

 مرک هچ كنودرك سلطا و بولا راماکو مان ندکلف بوصا هنامنآ مناک

 . مەديا لوبق یفلناخ هرکوص ندنوب هکأشاح مث اشاح . مشمکج یندرسو

 .بولوا تمجکیو لدکی ۰ نمرلهدید رونو هشوک ر کج یا ددع لوا زس ناه
 باک! هنر و ا هجشوخرپ یسیلتب تموکح
 هدرلاع د رخ هرلزس هدندحو ةهشوکرب هلملها كهدلاو كرب و هراب نان رب

 یدایوس یرازوسوب « ۰ نوسهلبا كرام هللا « کراقارب وش ریدلاق ؛ مالوا
 تاک زیمآ هلماعم یغاشآ ندی راقو بودا قطن قرهلوا نوخرب یرکج اما

 لوانت ماعط هرکوص ندناک كس هج مام هحش . یدردا فرص

 یخو لوال ا یرک ندمش « ماباوا » ناخ هرکوص ندناتسد لسغ بوللوا

 یدید « « حهلبا یتب ناح بولوا نی اک هک كيهشود هرج ر, اکوب ؛ ردمزب
 هزات باوخ لپس بولک هم هرج كردبا سوب یتسد كناخ ریقح هنيو
 ؛اکس « لوغوا » هک یدد مدروک یعوحص مردی هدمهعقاو نآ لوا ء مدراو



 ۳ تعزع هنکب قیرز ندسیلتب ۱

 فرشم هليا ناخ كر هدک هليا قي رط زمکیدلک هسیاتب روش هنب ندار وب
 ددع نواو یسیدنک زودنوک هحک هلکم هشود هطوا رب فلکم هز بولوا

 نعزورو ردق نمهجیک ادخ دم لردبا صاخ تب هلبا مربارب ناج ردارب
 دج هلبشاب یس هرطم هروک هنکی دتا نامرف كئاشابو یدبا یحضا دع زور

 مز, هاشاپ بودیا لیصحت ندناشبلاع ناخ لام هسیک یللا ما بودیا دمجو
 قدلاق راکبس هدسلت رهش . مدردنوک هلزادنا كنفوت زوب چوا ریارب هلعرللام
 ید كن یثاب یحءرطم ۰ یدلاق هسک یعرکب یا هدنمذ هلددج ناخو

 راشع رمو رلهداز ناخ هله سقحو اما . ید ردنا مادقا زورو بش هنابصح

 رلناسحاو ماعنا ردقوب ندنرب یه بودا تفلا نسح هللا سلتب راک نابعاو

 ید هلرل اشا تمق یذو باوئا هقودنص تبس ترد هدنامز 9 تور

 . مدیا ادس تآ نالپک ساز

 ندناو كنمدنفا اشاب دحا كلم هدنسهزغ كنالوالایداج ادخ تمکح
 تاغ اما ۰ شهلوا ناسحا هاشاب دمحا لهل ناو تلاا بولک یربخ یزع

 كلام اباق كناشاب هلربخ ییدسا طبض ستم بولاق هدناو اشا نداتش تدش

 لبصحم ىلام هتىلا» یک توت هعطق رب ندنمادختک فسو نوحیلیصح

 ۰ شد « زەك ندهما

 هل نمدنفا اشاب دمحا كلم 4 ءلدروک ینآ ینوک یحنکیا نوا كروب نم رهش

 بودیا طبض ینوک یسهتریا زازاپ یجتدرد یعرکب كنن اضمر یسهنس ۰۵
 جرم جره رهش "یلاها هدکدلک بورک,هسناتب رهش ناخ لادبع ندا رارف

 یندوم ناخ لادع هکیدلوا ققحم یلرع كناشاب دمحا كلم یاه » بولوا

 «؟ رانشیا ران هرهشوب روک یدلک هسلتب رهش هن نکشمتا رارف هنیراغاط

 ربقحوب ناه .رلیدشلوب هلبا رلباده هقیتع ناخ ندنتتشخو فوخ سکه هیید
 هغابا هدزمغیدراو هناخ لادىع هلبا ابادهترزع مالک طح نسح فحرب یخو

 ۔هدن و نس عچایوا سل : یدّسا مارک اویظعت رفاو قروه | هتناب ی بوقلاق

 روح یرند هنس ی رک كنادناغ و « معاخ لپ س ریقح . یدید ؟ كسم:

 كاپ هللا هدحوا ناملس ترضح ندکماظع دادجا . میناشک قانجو یراوخ



 یسهماتحایس یاچابلوا 5
 صمد N HIDE REDE DET NIE دم RIE REDE RIDDEN BSE هم یجصعص)ییصع

 قرلما بوط ج وا ندهعلق هحسقع بولتا ڭكنفوت كس هڪ ندنرامایو

 تم هدرهش نوک چوا < ا هدنجما راش ا راوردنمس ع سسلت رهش

 هسک ییا هربقح در ا نذا نوجا فک ندا نوک یحندرد نودا

 وكوت .یدلبا ناسحاتآ ییاو مالع یحروک رب رک رورو

 هند هنکب یقرز قر هلا راقفر ندناخ بورو یاما هلا هرر هلح یرلک

 5 كدشود هلو

 :زمکیدتیک هنکب یت ه رر ندسلت

 موروچوا ناتسکنس بوک یتسهرد كنس هدنبونج كسلتب الوا
 ندنآ . ردهدنمکح یا سلت .كدلک هنسهملق ( ردنفک ) نودا روع ندرپ

 لاج شمکچرس هنامسآ جوا هری ییدتنا نایرج یسهرد سلت ههلق بناح
 ندارو . دک ندهرق رب رومعم كردبا روم هلا انعو شر كس یهیلاع

 كب چوا ینوک یس هنریا لرهرتک یربخ لزمکید ربتک ررقم هنکب یش رز
 مظع یالآ بولک مام مان افا تراشب یسادختک هلی E ها رک ناف
 . درک هنسهعلق ( یهرز ) هلا دارک | زادنا كنفوت تسح رب قحا قرهیلوا

 راقو یلاع یاشاب همان ررقم بولوا ناوند یک زمغیدلوا لخاد هنن ارس کب
 ضرع هب ودنک ید ایادهرتاس تو رز دک رتقس یهرخاف تعلخ نوالواتوالت

 رابوط یهاش هرابنوا ندهعلق هرزوا یراعدق بادو یدنلوا روم هدقدنلوا

 قانوق هدرر راداوهو اها كن هرقح .یدلوا قلنامداش ابوک تواس
 هجهقشاب هدنتلابا ناو یلاح یرز .كلدلبا جرفت هدرهش نوک چ اقر, هلکمربو

 راو یرباشع رم ددع یعرکت «یرکسع زادنا كنفت لس ىلا ردکلکب

 نبح . رداع یسهبتم هدا اما ردلکد مفتح یک ناو یاما راس هجرک

 « یسکب یالا « یسشاب یرج بولوا رکسع زوب یتا | یراجت باپرا هدازغ

 یرلک اح یک فارشالا بیقنو یتفم اما . ردراو یسضاق قله یللا زو
 . ردقوح یساملع هدهسقو
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 هتنه رب . مدلوا ناور هم انوق . یدلبا نون یربقح كرهسد « مالغ `

 هلبا قلقالوا : هکیدید لد ارد یاشاب نوکرب هرکوسص ندک دانا تحارتنا
 غوا قا یی ام كدر یی ههر ولو مو قب

 ؛ مشمریو تمدخ یمروتوک ینسهمان ررقم كنکب قرزو یان ورقم

 شم اباق هدزملغوا ین سلتو ردیلماشقا تقو اراز  همروط اصلا لع
 قرهلوا دیقم لوا قابا رب هلیشاب یح هرطم نالوا هدنآ هنلصحت كلام هسک

 . كرابوتکم هلراض رش سما كکیدربتک اریز . كسهلک هجزيت بودا لیصحت
 رخ الامیر نوک یا ه یدد »¢ ! كىس راس یغیدنلوا رب رحم هدرلد ولسا هن ۱

 . قدلوا ناور هسلس نهش هدنرخا

i aات  

 ر هر یهدزو هست نداو

 بولآ یاب ادهو یراتملخ و همانتح هناخو یر شا ررقم نداشاب الوا

 علق ) كر دیک هونج بناج بوقیچ ها یلج ابق یلامو هلیس اعد ریخ
 ندلح مان یساف زاک هدنرانک یبارد ناو ندارو .قدلا لزنم هد ( ناطسو

 ندارو . قدراو هنناخ ( ناو تحت ) كرهع یغاط نوقصوقو بودیا روبع
 هرف ینادختک كنا ست قو ورا دلدرد اه یر ریتم ها
 هللاقتسا ررقم هلرکسع لک ژور یرادقم كس نوا مان یاقنع مان اغا دمع

 یرضود بودیا روبع ندنجما یرهش سدلتب هليا مظع یال | بوقبچ یش راق
 ررقم كر افو ی اع یاشاب بولوا مظع ان ناود رو یدلبراو هنعاب ناخ

 هئاخ رلهرخاف تعلخ زمکیدرمتک نداتشاب بونولوا تئارق یرابوتکمو نیما

 ناباده کیدردنوک كناشاب هدقدلوا ناشن یادنص هلبا ريخ یاعدو یداربدک

 ربرح شک شیپ بودیا ظح ردق اید هدنکیدشا ضرع هناخ ندلاءایض
 ندغا ینکیدک تعلخ كناخ ندنآ . یدردنوک هنسهدلاو یرانالوا یسهلوقم
  ماط كرهش هدعب  ندهعلق الوا هل تمظعلا هدن رلکدسا تراشا هنسهعلق سلس

 م



 اا لالو ۱ ۱

 هللا هلاو ال » هدنکبدد « ؟ ردسراو یهاوحو نوتلا ؟ یرانو كدبنەرب »

 قورو تاکرب » . مدد « ردنمرلکلموک و زود هدهکهوب ردرلن و هتشنا

 . رایدل | یرلکلموک هلیس هکه ود « ردمزال كلموک هزب « زب یعدا غاط زب
 هغرالآ كردبا باتر یخد ريق نکرد هشیاب هجیلق یهدملب هد یرب
 كقوت هم رزوا هدیسد كرهشود هننط مرودنارواط نالف  هحالسرب . مدلوا

 نور ا یا ها ( ا یا ی ب ا رغ
 رون ردنک قمروا لا هتروع یلکو قلاص همدآ نالوا نغروط « ناغرا

 ١ یغوا روڪ هدرغاطو یزککیدتا كزسوب . زاملوا داب هدلها نام"

 بولآ لو ناهو هل وا نما ندزس ا ادخ دص کا ! ردشمهعا

 بوزوح یحیلد ندا یا رب هلاکت لبا ملکت هبا فطل ود لیدک

 یهدکلب هدنس نوسلوا مراکداب هدنس ؛ ردحیلقرپ یبا كب محیلقوب « تکی »
 . یدلبا تنم ود « مهیشاط یيراکدا كس هد نب رو اکب یحیلق سوت

 ادخدمح بولواشادنرف كر هشوبوا هلیسهلج و بورپ و یجیاق بورد هلون ریقح
 ینیانع هجیک لوا « هب ( هیسوط ) ندنآ بویمریدتیا دب عضو هزمیش رب

 یللاکنج ندنآ . هب ( هیساما ) بودبا روبع یی رلبصق زکرکو شموک بوک
 لیوق) ندن ا. قدلآ لزنم هدنسهعاق « راصحکت بودبا روبع هللا هحیک ین

 . كدلك هنسهب رق ( یمرک ) قرهحوا ندمروحوا یغاشآ رزو هنازنم ( راصح

 بودک هلیسارح مورضرا هتیرزوا رلتآ چد بوک یرهش لجنزرا ندنآ
 ( درحذالم ) بودک هقرش بناح ندب ٠١ قدلآ لزنم هدنسهملق (مورضرا )+

 ناو كره یتسهملق قمآ بولآ رلتآ جد نداروبو هنیراهملق ( شجرا) و
 تح ادخ دم بوریدحا ینومق نرعوا هدعفاش تقو . هادلک هنسهعلق

 بوروک ییلاک اب لاب ءلزمدتقا اشاب دما كلم ینرک یحنجوا نوا هلتمالسو

 شوایس بوبوقوا بوروک  یبناکم هل . یراضرش رطاخ « یرلما
 هسکر هرقح بودبا ظح ناهج  ناهج ندشیدلوا مظعاردص كناشاب

 « مایلوا » بودبا ناسحا باوئا هلا لروک یسافق رومس تاقرب و شو
 یجروک یا اکس هتذیا « یدلوا موحیم كکولم مان مظاکوا . لوا غاص نس-

e a hs r a 
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 ۱۷ تع زع همور هلقلقالوا ندنرژوا مو رض را
RIE DIE DUDE HIE DIE DS: DEنصب  DDE RISD BIEتک  DEDEتک  KOKسرم  FPS ۸3 (> HIE IE DUDE 

 بجاوم ۰ هباخهبج « هریخذ دادم « رکسع ؟ مهروتوا هغ درک هربزج

 رایجدابرف هلوناتسا وډ « !مراقج هرارج بولا یمشاب یدنک وا . قو

 قرهلیریدنلوب یلج اص ییماهناسرتو « اغا ینطصم یل ء5 پوط . رب ړدن وک

 هدراذکسا ین یلعضم دام یوک لاس زق دارو رم نوش یا
 .شواس توزوک ندو ندهرانم نکی ا ناهن هدنوا كنهسمک مان فسو رر

 ۰ یدنولوا"ضق ه یرم لام بولیدما لتق قرءهریدلو هلکعا هدزم هاسشاب

 یلبد بونلوت ندنفرط راهروز اشاب در یحروک ندارزو یر هک شرا

 سيرف هدکلرب هللا هداز سدق فارشالابقنو هداز كم نوحکیدما طبص

 . شیدلدا دلب ین هنسهطآ

 دل شا ری رحت "الصفم و ررب « ررب ییاقو نالوا هد رانوکوب رکا
 . كدليا افتکا هلتراشارب زب ۰ رولوا زارد راموطرب یک ( یسبو ةمانباوخ )
 اون فراعلا

 . ,قلبموج رابع» : مرات هش راکدلدبا بلص هدننادیم تا كرلاغا هرق

 ۰۱۰ هنس « یا

 شوایس مظعاردص ینوک هنشراهج یع وا كنسهرخالایدامج ۷۰ 4

 اشا دحل کالم رب » تورو رلرهاشداب طخو رل ما هرقحا دعو ایشان

 هراض رش سا ناراو هرکوصو نوسالاق یفحالا هدنتلابا ! شت همشادنرق

 .نوت | زو کیا هرقح هسد نوال کرج ور ۱ بواوا رظتم
 هناعاساسف یغود بوقبح هرشط هلا سو تسد . یدر و هارحرخ

 در هسد هللا ىلع "واک وتم بولا راقلخرخ و راب وتکم هد نداروا نو ۱

 . قدلوا ناور هناو راد ندلوناتسا

 زدنوک هک بوک قدح ا ۰ دیا ودا «ه هزیکک ندرادکسا

 .یخد ندنآ . كدلک هنسهصق ( شکرج ) ندنآ هسرهن ( یو ) قرهلوط لوب

 ندنالک یلیخرب بولک تسار هب یمارح ید هداوب بوقلاق هدیورغ تقو
 چرا هدن راکدورو قرهلوا چساف لاد هز رزوا ود »! كنو وص » گاو

 یسیرب ۰ كدرتسوک یبناکمو یرلصا نالوا هد نم راهکه تونا ندن | هلمادخ
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 مدآ ینایعا لونناتسا هل ةمظعلا . مدقبح هرشط بودا سو تسد یخد
 بیم هکر ایدربتک لک هب اده ردق لوا بولک كردبا جوگ نا نیست

 دارا لک ا ٠ و ت بوق یارو  یدرلب ال چرسو
 میفع یالآ .بولک ناتفقو چیلق ندقرط هاشداپ ولتدامس همظعا ردص نکیآ
 لوا لالارمسکنمو ل اشوشمیرب ندهرتسلس اشاب شواس ۔شعلوا نامرف

 یسرا بوسد « رک ها وش هل . ردقو زمتقاط کمک هلا یا »

 ,یشاب یوق ناوج ایوک هکردشلوا لخاد هلوبناتسا هليا مظع یالآ ینوک
 رک وصند الا اشاب شوابس اما . یدشلوا لخاد هلوبناتسا ندماش هلبا رهم

 "وا هک روما ب 3 رءرخاف تملخ رومسو بوشولو هلهاشداب ولتداعس

 که راح ه اما . یدبا ینامز كللادبع نیمولاربما اب وک هکرلپدتا دیش همتی
 نر لو ناما ییا تک اهد یراایمطر ناسم راد
 .یحرو هرزوا یناطلس رتفد بوللوا لتف اشا نسح ینما لووك یصعل ادعا

 هدننادم تآ بوتوط هدیتسهزانج . یدنلوا ضق لام هج نوعا كتا ادا

 و یدمهدا تأرج کغا باص یسهقاط لوق یشن اما «رابدقارب هند راح
 ۹ نفد ا بور دلاق هلا توات ییلاوت یناغا نسح س NNE چرا

 هناخ كرهلوتقمو لوتقم هلم هلدنامرف كناشاب شوابس هده . رایدشا

 . یدلدیا عی هليا دام هناد * هناد ندم باج یرلاشاو كالما راسو

 ناکس افا یلع هداز یجهحک بولیدبا لزع ندقلیشاب ناکس هدازاغا مساق

 یلد ندا رارف یدا ینوک هلال یحنکیا كنهرخالایداجرهش . یدلوا یٹاب

 یربخ یفطو ناصع كلوق یخد هدقازا هعلقو یدناوا لتق اغا دمحا ردارب

 یرهم هباشاب نیسح یلد هیدبا ینوک همج یحنشب كروب زم رهش . یدلک
 ندنت 1 ار افکو ندا رد مطالت تورو وا متن تافق رک
 اک یرک ههاشد اب یرهم اغا دم یهابس هلی رامهم هک هدم زا ترمز

 مظعا رزو لقتسم اشاب شواس کما ملست هب اشا شوابس یحد هاشدایو

 یربک نداوب بولک لرهم هددبرک ءریزج اشاپ نیسح یلد قلارآ وب . یدلوا
 و نب » بوشوچ « بوناشوب یک ریناشوب ندهناخرایت هجنل | ربخ ینکیدنود



n eT a r و سو فا 

 ۱ تعنع همور هلقلقال وا ندنرزوا مورض را

 بولک هناطاس اق یر ندا مدلبا شومارف یغلنوعرو قلفالوا

 زو یبا ید ندنآ « كلدتا تاک كس هغ هلرهررو ییرابوتکم ا
 حاص یه قرهلوا نامهم هد آ هحیکوا بولا ناسحا باوئا تاقرو نوتلآ
 هرجا لوبناتسا نکیا هدنددح كمتک هاو هنسقرهانوا كسک ۱ نداود
 رک 1 .ردسهعقو یادم تآ هک یدزسوک شا هاعاغو ترتف هدنتسارآ لوق

 هردررقم یسام لوا زارد راموطرب كەتا هاکحو له یس زور تاعوفو

 مظعاریزو هک ىدا نانئاموب یہ رغ كنسالوالایداح یسەنس ۹۱

 کیش اضوا هلرومآ هسماع ةناسرت بولوا دقم هنتامهم درک اشاب ناملس "
 هم ہلا یار تاقللشوا تلو نیا هع دلال

 قطصم نزا رس يدردلرک هاش هد رک مااا ا
 یسهنرا .یدلوا ماقمماق هدنلودرد هنر كناشاب نبسح لد نکا نادومق اشاپ

 هرق بولوا لوزعم ندقارادرتفد اشاپ دم هداز یحهحبلاق هکی دیا ینوک هلال
 قیاس رادرتفدبولوا رادرتفدشاب یدنفادم روکهرق یسادختک كناشابداسح

 نامرفهنسح هفت هک كلب دف تو ول نا ا یەحیا اق

 لاوحا قوچریو رومظهروک ذم هو یوکهعمجیجنشب كروب نم هام .یدقیچ
 یراع هلمرامادخ نوکوا ریصقرب ریقحوب . یدلوا اور همولعم ةغسۇم

 یازنم هلاتج .هلدتک هنلارقتسا كناشاپ شوابس مظعارزو بولوا راو رل

 زو بولو شما ثکم یمظعاردص هدنلزنم یسهرق 65 ندکدع
 سوب ین رش تسد بوشولو هللا جوک هدماحدزا وا هلا انعو مر كس
 یراب یراب بانج ! مدروک هد امظع ترادص یک اطلس هادخ دجح » كردا

 ردص هدزمکیدتا رلاعد یخ هسد « ةلوا لریهظو ناعم هللا هدشیاره بولق

 سقح . یدد ؟ ردهدلاحهت .زمشادنرف اشاب دجاكام هدندح رس ناو « مظعا

 هشاودرد یرانآ ن هلءاش نا اال : مدید « ردهدنتمدخ زک اعد »

 زونه كناشااع ریزو لوا نن . مردم مادختسا هدیهاشداب تمدخ بوربتک

 بوبد « ردمژال فیفخ ترایز » ریقح ندنک هنو یدیا مدلیب یتمیق
 سقح ۰ ید روس « كندز ربشع ٤ نوروک هزب نوکه هتلا» نکردک
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 ار ك نداشا یناعصم یشواط ندن | .قدلآ لزتم هدنسهعلق نمسح

 كرابج ور وس ]را رکراب راراب ندنآ .قدلآ لزنم هدنسهعلق ( ناجنزرا ) بول آ

 . لّنم هدنسهملق ( راصحکین ) كرك یتهملق راصح یلپوق بولآ ییرادم
 لزنم هدنرهش ( نوزع ) بوک ییرهش كيدال هدبغبناج هدعب . قدلآ
 بوک ینجناع كردیک هبرغ تمس بول | ریکراب ررب یخد ندنوب . قدلآ
 هحکوا بول یرارکراب لزنم رارا هدندارو . قدلا لزنم هد (هسوط )
 چوا هدارو ۰ قدلآ لزنم هدنسهعلق ( دیمذا ) رحسلالع بودریکس هنس
 لر اهن فو بولآ راتآ راراو بودنا تحارتسا تعاس
 بوک هلوبناتسا هلبا قیاق ندنآ و قدراو هرادکسا رپش رحسلالع قرهلآ

 راو  قداوا شمزاو هل وناسا ینوک یحنجوا نوا كزمغیدقبج ندناو

 باخ « مدل | ناسحا هرخاف تعلخرب بولک هیاشاپ ناعلس ربلد مظعاردص هلی

 سید بوروا هسیلب ندنکیدتک هبابه قلقالوا بوقیچ هرشط رساخو
 یربقح مظعا ردص ناودلادم « مدتبا تحارتسا لس هدنسهرخ یدنفا

 : هکرایدروس هكردما لاوس یلاوحا كاوو كباتسدروک بوربغاح هننروضح

 «یدیمردا ظح دلهسرب و یهرض هاشاب یضت «یدادغب هزمشادنرق اشاب

 ر ناو س ریقح « ؟ییردت ظح یندناطلس اق كرهلک هلوناتسا هسقو

 هطاحا او رمن نجا بوسهددا لصحت یثرب نمدنفا هدا ۰ ردهزبزج

 شا افص ه هلا ناطلس اق هلک هلوبناتسا مدا تروکوز « یدلس هدا
 لمع کلک هلوبناتسا كاشاپ ! قوب قوب - مظعا ریزو . مديد «؟ كرک
 هدناخ لهطوا رب رک او هدناو رک | لاو هلاوال ت رقع هدکدید « شمردا

 رازب یالوق ندوکوتفک» ارز .ردبشخ ندهمروتوا هدرصم هباشابقمروتوا
 هدکدید «؟ ردسمطوظحم نمک کھا اشا ریزو مديد «رولوا

9 

 : نید « ردکهاشداب نامرف « هس ریا هلو دادما ندنم ند E ریفح

 یادخ اشادم اكلم هک اقح ! مالوا ۰ را ر زو مديد «.ردندنرالوف

 «.لوا رضاح زغحهاللو هناو جک ون ندنوک چ اقرب یس یدما یا « ناس

 بولک هنرب ماج یدتیا ناسحا بوراقیچ نوتلا یدب زوپ ندنییج ويد
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 ۱۳ تعزع همور هلتلقالوا ندنرزوا مورضرا
NEDE BIE NDE NICو96 ای9 او)ک ( 

 : قدلوا فرشم ها ناتسود هح یردراو. هرغاتوق ادح وا
 ةنبرلتک, هحشراص قارباب چوا ینیدشوق كنمدنقا اشاب یضترم ینوک یسهتریا

 لصاو هلتح مزب ند نم دنفا اش ابو بوریو شور زوب چوا ریقح وب
 ناتسدروک یراقبفر روک ذم بولا رابوتکم هیاشاب یضتم راد هزمغیدلوا

 كنمدنفا اشاب دمحا كلم زورو بش هدعب .قداللو هدادغب ندنرزوا یراکح

 یراتحایس زمکیدتیا هدیآ زکس بویلوا كفنم نآ رب ندشرش سلجم
 یفداصت تانارضو تاباح « یرلعدق رہشو همیظع عالق نالوا نمروظنمو
 . یدلوا دیع نمزدنوک « ردق نمهجیک بودیا كاعدن كرديا ریرقت رب « رپ
 ارد ندنفرط هبات کوچ نک اتا رو نوت ےک یرزوا لاو

 رد هنمدنفا اشاب كلم هل رلفالوا نمدنقا ناطلس افو كناشاب شوابس مع

 هجن وا مولعم یدلأم هدبونوقوا . یدلکب وتکم ردق شمت ندنفرط تلود
 بونلوا نامرف یسازاب بوتکم هعطق قرق هزمدنفا هداز قاع تعاس لوا

 ندناخ ردنا نکس ! لغوا « مایلوا » هکیدتسا اشاب كلم دما رفات لوا

 كما راذک تشک هلا: رطاخ یافص هربما ندرما . هرزو ندرزو ها
 نوجا مرطاخ مب حایصلایلع هکردلوا كلدرع هتشا ردلکد قلادخ ناد
 هلا «. كسهدک هلوبناتسا هتبلا بولا مالغ چوا هلبا قلقالوا هلحعلا ىلع

 تعاس یلفرظ یهوج رب هعوقو جیاق مدق شوخرب هملبو نوتلا زوب چوا
 ,مدلوا شاب رضاح كرهمد « مما الا » بولوا یشغ ید ربقح هدکدریو
 . مدلوا ناور هلو بویوا یضرش تسد كناشاپ حامصلایع یسهتریا

 و حس

 ۱ نمکندتک همور هللقالوا ندیرزوا مورضرا یم هنس) ۷

 درهسد هل| مس بولوا راوس نیا دغ گم هلءالغ وا ندناو

 یراربکراب لزنم بوک ینسهعلق ( قمآ ) تعاس ۱۲بودسک هلامش بناج
 بوک ییرسج یهقلح نوتلا ءاسنح « ( درجذالم) « ( یرکداب) قرەلا



 الاخ اش )مد  OE DIEاهم اش کم شم ۰

 رب رحم هوا یشدنو هدنمکح ی یراکح بولوا « یلهسردمو

 زمشوکب هقلح مالغ ربنواو زا شب یمرکی رحسلایلع یستریا . ردشملوا
 بولوا لخاد هاو نیلاغو نلاس هل نراقفر یتلدشوف كناشاب یضتصو

 هدزمکیدوا ىلا قرهلوا فربشم هلام كرام هلنمدنفا اشاب دما كلم

 یزمشادنرق اشاپیضترم ندنآ و هزیربت بناج كنس ,لوغوا هرب » هکی دید
 بوراو هب هرصا A قرءهراو هدادغ بودک هقمراقح ندنسهعلق یلومد

 -.یداوا یا زکس هلک رخ تح ملا بوتکم كکیدردنوک بولک هدادغب هنن
 تحایس «مناطلس لاو . ریقح هدکدید «؟ كدا هدناق یرب ندنامز ردقوب
 ییدتیا ناسحا هنیراناخ مجح كعءاطلس .یدبا قوج هدتمس لوا رلرپ مکیدما

 نیک یا شا وفا بوبد ردا تضرفا هخشرک هفلا رابوتکم
 ءراب یللا قرق هدمج راو هک هلا قرهلوا فقاوم رابرب حور كبس هدا
 یضتص ندنآ ۰ مدراو هدادخب هدقاع راد بودا اشاع رهش ریکو راغ

 « نارکم جوت « نامع . هلل . ءرصب تالو هلسوتکم هلزکشادنرق اشاب
 « زیوح هدمح راد هش ندنآ ۰ همه رحمو تادزاح ریازج ۰ فطق

 رهش هراب شهلا هجنلک هبهرصب ةعلق هنب هرک وص ندررهش هجم رئاسو قارود
 ندنا . مدلک هدادغب ها هرزوا نادم راد هن بودنا ریس تاصقو عالفو

 دوز رهش تالا هدناتسدروک راد هلبسادختک فسوب ءلنمدنفا اشاب یضتیم

 ءرکب راد ندنآ بودیا ریس رانیښع رہشو عالق هراپ یتلا یعرکی هدهیداحو
 یضآ ص بولک هدادخب ندنوک چوا ۹ ندلوح هلو دادغب ندنآ .كدلک

 . كدلک هناو ندنجما یراکح تیالو ندارواو هلصوم قرهشالعادو هلبا اشاب

 زوب هناک اخ هسد «مدروک نلاح كرام كعاطاس هحتسرد نت ادخ دم

 اشاب یضترمو ییرابوتکم اشاپ نیسح یلغوا بایسارفا ندهرصب بوروس
 قلتصم یرارف یسلاو کک راجا هلرلک یءهداون راسو كتناعا دادعب هلا
 یرتفد ینساماده كرلاشاب یضتمو نیسح هلبرابوتکم هعطق شمن كناشاب
 بول آ رلاعد ربخ نداشاب ۰ كدلبا ادا یناراکتناما كردیا ماست هجنجوم
 ناجا ءزاسو تحرر : رخاف سال تاقوب ۰ شورغ هشکوب مرق و



 ۱۱ میدلوا ناور هرجا ناتسدروک ندلصوم

 لصوم ۰ ردقانوقر یسهبصق هرفک:هدننتسقرش بناح + رد رهث هر وجر

 0 . زدهدنغ كلصوم دریعسو هدنسق رش

 هدنسیةرش بناج ثكطش رهن نیزه رهشوب  دریعس رہش نیمزو لاکشا
 نانج غاب خابوفو نابایخرب دعب هرجا راغاط هلح رع فصن ندطش رهن
 ردان انب باشخا هرجا رہشوب . ردمرا غابر یللثم ناوضر هضور هرجا

 . راردنب نعو رومعم نادناخ یم هلبا رلانعر باق رکراک یسهلج بولوا
 هاا هلرل هرج هڪ ینورم و نوردنا هلا یرلهعاق ددعتم یلارس كب ال وا

 علاط هرزوا یلوق ناخ لادبع یناخ سالت . ردشلوا هتسارم هلیسهححغ و غاب

 یادغو . ردشعلو هدسارت ءهز تس بولوا عفاو هدرو جرب یاس

 . ردحودم تباف یشا هخلوط . یجم واح یزعرق « یشامو لوف ۰ یجنرپ و
 « یربجشا . یهک اوف عاونا . یسهنفوکو یسهقفوت مان هشاول « ینان ضایب

 . ردیک هرابد میج بودبا نیز یشاط « یغاط ینیدصیف مان موطب
 ةرفک ) كرهدک هلابث فاح لا مراقفر بودا اشا ورد یرپشو

 هنسلا . ردناورش درفک یک ایز و رقک یوو . كدلک هنسهصف ( ناورش

 ناو ءرفک هطیروت نزلوا مانع یا رکیراد دو رد هر
 ؛یلهحشویغاب هدنیمز زودو عساورب هدنمکح یکدح ناورشو هدنلخ ادیان

 ناخو مام « ناخ « یلهسردمو عماح رومعمو ییهراوف شوخو یناوربآ
 هجال | یراکدک كنةلخ ناتسدروک هل . ردهصق نادابآ یرازاب وشراحو

 ینهراو یوقمی یماناعر اقنع « ربنهلشیا هدنسهيصق هرفکوب هل كباشو لاش

 ردیرلهرفک

 هدارو . كدلک هنسهصق (ندعم) كرهدک هلاش بنا هش ندارو
 هدو . لکد مولعم یساب ؛ رار د ندعم رهش هيدا ندنغیدنلوب اک داف

 یلغاب . ردیب ترشعر یک اخ نولوا دک چک نا د اا
 هد كنو بولوا هبصق یلوشراحو ماح « ناخ < یهسردمو عماح یلهحغب

 هدنسارح ناو ادخدج قرهقلاق ید ندارو . ردحودع یباشو لاش

 عماح « یلهحفب « یلغاب ۰ هدنرانک یساب رد ناو . كدلک هنسهعاق ( ناطسو )



 یبهمانتخایس یلچابلوا ۳
IHS IERIE 

 طولخ هطدش هدنبرق یسهصق قدق بوک ندناورم كلکوب بودیا عولط

 .عافترا كنموق یراکحو ردغاط ولوا روبمش هوک ییدتا جورخاما .رولوا
 فرش ید نکیا هدنایساع لآ:بولوت جنک هدوبمش کو بس هنن راردو

 هنکیدق رهش (دریعس ) بوک یشراق ندر یاروب . ردشلوا رادمان بولوب
 ۱ . كدلك

 هاش درج دز هدزوا یرللوف فاس ناخروم د درعسرپهش فاصوا

 رم ترضح تیام بودیا لاقتنا کولم ندکولم . ردهیدق دلبر, یساشب
 .هدنشرات ٩۲۱ ۰ ردشملبا تف ندنلا یدیزب موق هللادبع ترضح ندندالوا

 سپردا الم هاشاب دم یلقس یر زو لوا ناخ ماس و یسلاو رکیزادد

 دب و هودنک یلام هک ا تعاطا شان درعسو هل سیدی و یار كروہشم

 هاو ضارعا ناع الب کوو ردیف اطعاو هجو مرزوا یوا

 «یصاخه | ( AAT ( كك ردا رک يف کب قاحتسهدنت ابا کی راددالاح

 هرزوا نوناق ۰ ردراو یسشاب یرج ۰ یسکب یالا یرامت ۱۳۳ ۰ یتماعز ۷

 . راو كنیکب هدرکسع زو شب . رولوا رکسع زوب زکس هل هلیرایجهبج
 حالسرپ هدي زک اما « راردک هرفس یراقدلوا رومأم هلیسلاو رکبراید

 یتراهمخ هدامللافصن كنموق درمسو هرجحایرکسع ناتسدروک .ردرکسع

 ناروا هد « دیمسراد » هرزوا تاغ رشت هدقدریغاح ناروا نهتسیا قلوب

 . رد « دیعسراد » یمسا هدیرع ناسل كرش . رولو هج هل وا بوربغاح

 « یناکروت . یدروک < راردبا ملک ییرع یقاخ هدهسیا ناتسدروک یساروب
 بهاذم ؛ردمالسالاخش هکردراو یعرش احر . رارلس خد یال یھرا

 هاتس ؛ رداضق هلتسهباب ها یللازوت ندنفرط هناتسا راو یرلتفم ندهعبرا

 وص رهش ۽ یردنن هاش . یسحم « یرادرس یرجکب « یرب ادختک

 ۱ . راو یسشای
 تود یمهملق رکیرابذهدننرغ تاج د راهعلقو رهش نالوا هدنسایشم

 بونج هلا برغ هن « ردقانوف جوا نیدرام بی رق هبرغ هني . ردقانوف
 دلح ص ترد هدنونح بناح ؛ ردسرف اقک نسخ هعلق هدلزنمییا هان را
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 ۹ مغیدلوا ناور هرجا ناتسدروک ندلصوم

 كاطش رې هدنک اغیرهش هدوحو هدا ..رلرد رتط و نادر . ا
 رادنابهوک نابایخ دیم ندطش هرجا راغاط تعاس (۳) هدنسقرش تاح

 رسحز « ییهسردمو یرصتحم عماجرب یهحف و اب ه لناوربآ ا

 ینیراد ارز: راردنا لوات یک یراد لغ وح .ردهضا ر

 كيب زوب هج هنسرهب هراغابد هکرد رومشم یسوزامو یماولح تردق « یلابو

 . ردقوج یرانمرکدوص . ردیک وزام
 دناوخربم بودیک ردق تعاس (+) هرجا راغاط هلاش بناحهس نداروب

 نکا هر زج امآ ردودك اخ هیواع . لر ۱ رال
 اق هتشپرب هرجا راغاط دیمب تعاس یا هدن رغ یسهصق زنط هدنک اخ

 قاحوا هدراصح نورد . ردانعر هعلق رب اش a هك س دسم لکش هززوا

 لناتسلکوناتسلخت ریریو ناشن ندماصغاب یسهمیرابناوج .رولوا نک اس یب

 یسهعلق ناخدناسر هدههماق هلغلوا ناغدناسر ندسابعلآ یسناب د ردهعلقرپ

 قلا یرعع دناسرف راق هک نوار یا
 اط (نالیدروک ) . ردرابنس اما ؛ ردکلام هرکسع زادنا كنفوت كس

 نالدروک كلام هزادنا كفو كس شنوا هدهداروا . ردبس رق هلو

 هنسهیرق ( یناورع كلک) نداروب . ردراو رایدیزب هدنجا كرانوب . ردکب
 لسوبا هدلحوب رام ناورم ۰ شا ی را رومعم هدف ناز اک

 یرمنوب هلیق هدلموب هدکدتا رارف قرهلوا مزبنم بودا كنج هبا ناوم
 موا تم هاما . ردراشغډ ( اونم كلک ) نوحکیدتا روع

 لها . رابدربتک هملسمونا روك یاب بوصاب هلفغالع یرامج ناور

 هتیاهلکنوب یومالآ بولوا صالخ ندنناوصا كراح رشو وش ماشو رصم
 كلکوب ی وص سيو هدعل . یدک هرایساع هبمالتسا تلودو یدرا .

 یراسناویم هل نوجا یرلکدرک هلا كلک یناورم ینقاخ یرهشناوع

 شلاق هلیوب یرب ندنامزوا . یدتیا باس و بارخ یرهش بوریک ندربت
 رهن ندیا نایرج نددبکوب . ردبوک یللکش هبارخرب هدندودح هریزج
 ندنراغاط ویمش بيرق تعاسچوا هنسهعلق لرعولج نالوایزکسم یراکح ان



 یممانتحایس یلچایلوا ۸

 بولوا نادرکور ندنفرط .نسح ماما هدالب رک كنج یداه خیشو

 كمارک با ناطلسوب ءالکو اشاح .هلوا شمرواجیلق هراینسح هلیراودنک

 هدنکنج لصوم ها هللادبع ترضح یدالوا رع ترضح . ردیسهدیزک
 یاطلس ماش وا ردنوفدم هدارو و ردشمشود دېش ورش بوناوب

 .رڊروط م هدنزلهمان فاقوا . ردشما اب یرارضح دیش نیدلارون :

 كره هدي زب ندنآ هیهیواسم تفالخ هرکوص ندنتداهش كزب نعوب
 دن ا البرک یراتریضح یداه حشو ..ردشک هعوقو .هفوک هنداح
 ریمعت اتو ردمزپ یداه خش ید زب هله ناه ؟ رولوا شلو لاو

 « یداه هاشرمم» راهشا نیم نوجا یشربو . راردا تراز بودا ممر و

 قح بانج هدوب اما ۰ ردقوب ارج نوچ اک | هرکوص ندکد تیا نیم هد
 نوفدمهداصوم راهسلس یتیداوا ینسح هکنوح . ردتجررب هناذوا ندفرط

 . یدبا راربروواص هکوک یللوک ید دلزیزعو یک ین سیجرج
 دک ا هب دامع و بوک ییدودح كهد هعلق هلاش باح هنن ناروا

 ر رج هل واود هک ك دلك هنسهصق هدوج بوصامدق هن دودح یعاحینس هرب زج

 ا تر تا یا ماد ید لس د رل غاص . ردشٌلوا
 یه انو يما تولوا هتک هرز لدل همز نوشت )لر ۰

 نکرباک نده دامت هوا ینیدنلوب یروسرب یزمرق هلروسر ةیرقو ینیدلوا
 هنسه رق ( وشهر ر ) هلرمدنک لاش تمس هش قدارو ۰ ردشماوا رر

 یا هر سس وا. ا اط هدنرافرط قرش كط رم الد
 ير هل وا ينالوا دنک رومعم لهسردمو عماج ۰ یلهناخزوبیتلا ۳

 هک E لصومو نندرام هس س كطش هغ تناح ندلمو . ردشلدا

 امدقم بولاقرب لزنمرب یرهش هر زج علق هرجا یسهریزج طشرب بی رق

 هلامش هنی ندنسهیرق وشهرید بويا ليم هبناج لوا ندزمکیدابا اشا وریس
 هدزفرط لوص ینسهبصق (قدنف ) نکردبا روبع هرجا راغاط یرغوط

 3 سقف (زانط ) قاق هلا فرط راز برقآرب ههنرانک طقوب ۲
 را اا هدارمقر تخم ندنرکلم دارک ۱ ۰ یهشف زانظ



 ۷ ميدلوا ناور هرجا ناتسدروک ندلصوم

 ریقح وب بوک یناتسبارخ رهش مان ( زولا ٌنیدم ) دیعب هلحم رب ہدنقرط
 . لزنم رب نکردک هللوب یناج كحد ٌهعلق . مدتا روع یراز رم هازمقفر

 ١ . كدلك هنسهبصق ( نیونب) هرجا نادابآ
 ؛ هجا اغا م ق هک رهن تراز تک ا لصوم د ت

 سیجرج و سنو ترضح . رد هطبر رب یلەرومعم 4. وازو ناخ « عماج

 کیا » هکردشلو تربش هلبمان « نیو » نوحشیدلوا قاقوا مالسلا امملع
 ی فا روز رش یس هوا ند راز رم كلوب . ردکعد « ین وک ریمخس

 ترضح نب هللادسع ترضح . : رک و زو ا د هن ہاق بولوا

 .ردقو یرادهرت و هق . ردنوفدم هدنرزوا هفص رب اممع هللایضر نر

 لصوم هلادع ترضخ . ردشمها تاش یاسا هدهسراشعا اشنا هق

 رب هس بوقلاق ند E نیوتن و یدرلفلوا کاخ ناولو هدنحتف

 لصومو هدرقع كاخ . كدلك هنسهبحان ( رانم) ¿ اردک هاش فرط

 تا ین هللا ذوفن کرد رادروک ید ر فاص یهناخ زو شب نک

 * ۱ تنل کن وکهرقو هدنزو هناطنش و يترافق هتنرلارو کا رارازآ تصرف

 1 رم . راردبا لتق یمدآ بوسرو نامزو ناما نآ لوا هساسد

 قاملسم لوا ناه نآ لوا ؛لهسروا یلک هرقرب روخایو لهسزا هد قالآ

 ندنرازوک هلنو شروق یهجرس بولوا زادنا كنفوت یسهلج . رردیا لتق
 هلزنم رب هرجا رلغاط بودک هب یلاش قرش هنب ندرانم ٌهیرقو . رارروا
 ندتربشع ريم هداصوم مکحو هدکهد كاخ . كدلک هن « یب یتساد » كرمدیک

 .هّزب بولوا كنآ ناهح هدنکیدربو یوم كنسراشاب لصوم . ردکب واوا
 .هدیزک كسنوا هدنتیعم بولوا تاذلماک اما حورکبسر .یدتا مارک | یلیخ
 .ردرلمدا ناسخ نشد هداملاقوف رانو . ردراوناعالمو یدیزب زادناكفوت

 . ردراو یهاکترایزو هکت ( یداه خیش ترضح ) هدنجما كنيعالم موقوب
 -بولوا یلاعم رب ةکت و یلاع ءاک هق ر س یداه خیش ترضح هاکترابز

 هلو . ردراو هاک:رابز كسزو هڪ هرجا یرابنس ناتو هک ردهاتنآ ی

 هکر دوب یلطاب مز كس رادروک یتساد . ردقو هاکترابز ن نمو فلکم



 یبهمانتحایس یلچایلوا ۱ ٦
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 نامهم هدنرلهمیخ نابرع هحک لوا كردا تع نع هفرط یره طش هسا

 هعلق هلدلک هنسهعاق (انوئ رفک ) هدتعاس (ع) نوک یسترا . قدلوا
 تولوا رادمکح مان او تلم ندناکباب یسناب كلدا : بططاداب - او رفک

 ا فد قر
 رد او 6 یتصف اما رد (نامز فک ) هدسان هتتسلا سا اعقاو

 هند ییاخ هداثوث رفکو هدقدلوا ثوعم هلصوم راد یت سنو ترضح

 هریزحو . راد یخد ۾ بطخ اة دلب « نوحکیدتا تاطخ بودا توعد

 تر ا لف یرب « و یرب « راو بطاةدلب هناد چ وا هد الجد

 . ردوب یرومعم ؛ ردهماقرب هدنفرط لوچ كتب رکت
 ودر هر دارا تاد ها خب مو بین هملق لاکشا

 هکر اس یدادش لکشلا رس هرزوا هد رب یسهملق مت راک ظش رم ابا
 هدننورپپ و نورد كراصح .ردلکد رومعم نادنچ یک هنیتم غالق راس ؛ رددابآ
 وا امر ره ارز رهن هر کا: لردکاس یرافووک و
 ناکتحم هدننام هک ردسرق هداز ندتعاس نوا هلصوم نکل . ردنسحاوت

 رانا هن الح هلفلوا ناوارف یسهجنابو یعاب هدعدق نامز ؛ ردراو یلزنم

 . ردراو یم العو

 كردیا افصو قوذ بوریک هلیرانک هلجد هبونج تمس هليا اشا یرهشوب
 ترضح عماج یحارعم لا هجیک وا ؛ لدلک هنس هملق ( لصوم) هشب
 بولا یرلاعد رخ كماظع اشمو تما یاحلص هګ بودیا هدسجرج

 .یدلوا ناور هنلود رد ندنرزوا رکب راد زمقفر یساغا دادغب حاصلایلع

 من دلوا ناور هرجا ناتسدروک ندلصوم كریقح

 طش رهن ندلصوم بوشالعادو هللا اشابو هللا لصوم نابعا هلم الوا

 یعالسلا هلع سنو ترضح بودیا روبع ندرسج هفرش بناج هرزوا
 بونج كلصوم . كدلبا هار منع هقرش بناح هرکوص ندعادو تراز یافا



 ۰ ۱ یسهبصق هکیهوس
DDE RIE DEDE IE کوک DIE EDE DEDE NEDE EDE NEDE DE RIE DIE DEDE NEDE DIS DIE DIE BSE BIE BSE 

 رارکت بویلبا رفح ا شاپ یضآص هدهکرابم هنسو . یدشمتا لطعم بولا
 ردف وصوم هل وا هدول . دک هد ینس هصق ( یل رح ) . ردشمهلا رامعا .

 فارغ ) هدلاش تمس هنب بودیا روبع یهبصق یغود هلاش بناح نداروب
 حالس رب رکسع هلح هحیکوب اما . ردفوصوم هدالاب هک دلک هنسهعلق ( قشاع د

 قراووق یناباسواکرب رانالسرا هدنللافصن تملط ارز ء زابدلوا هدامآ «

 نوخیش یخد رکسع . یدرک هنجما رکسع ندنسوقروق یرلناج راسوماح
 یدقشح هقوبع یرلادص كتفوت بولوا یوه یاه مظع هاردا نظ ۰

 یدلوا غ راف !اع قلخ بولیروا سوماح لوا و نالسرا ید راکر خا .

 مدآ شب نوا و بولوا دیهش اراضق هلا نوشروق مدآ ىلا هد ندر اما
 قشاع یادش رحسلایلع .یدلوا قلیاوسر مظع قرهلوا حورح ید

 یرغوط الاغ دارهدک هرجا ناتسلوح خب نوک نفد هنسهعلق )۸(
 صوت هنطوا . قفراو هفت رک مرز و نه افق تاب

 یتا برع نالبیکرب ہریقح زمقیفر یس اغا یرچیی هدلح وب . ردشلدیا
 (وصحا) كردک تعاس (۷۵) هلاش بوقلاق هنب حاصلایع ۰ یدلبا ناسحا

 تعاس (۷) بوتلاق هدندارو . ردرواطسم هوا یسارو . هدلک هتناتسل وح

 كردي هجیللیم هفرط لاش هنی بوک ی ( راصح قارپوط ) هرکوص )۸(
 قاقش نکاس هدارو و . یدناوا تکم هدن ( یماح هغرق ) هدنعاس,

 یدنلق ترورض عفد قرهلآ تابورمشمو تالوک ام ییخرب ندنرادروک .

 یلع) هدتعاس (4) بولیدک یرزوا لوجو هلامش بناج هنب ندنآ
 ةعلق ( لصوم ) كر هلیدک تعاس ( ٤ ) هلاش تمس هني بوک ین ( ماح
 هدنرل دقم كرل ین سجرجو سنوب یجارعم "هلبل » . یدلراو هیت
 . یستربا هسیا ربقحوب . یدنلوا هیت قزاروتوا نوا شب هرکسع ود «زردبا
 (رقعا لت) بولآ راقیفر حالس رب ددع یعرکب ندنساشاب لصوم ینوک
 رب قبتع هدنسارآ راحنسو لصوم هدنارفو هلحد هر زج . مدلک هنسهعلق

 ثح هد ندنوب نکردبا فیصوت ی راهسلق یتلابا لصوم هوا ؛ رد هلق
 راز بولاق هدزفط لودص یلزتم ناکتحت هدزمکدع یاروب . دستا



 رب یتح . ردنابوتکم همشج رس بولوا تاذرب ولوا ندنبرونلایذ ناغع
 : وش هننرزوا كرلب وتکم یرلقدزا ناطاطخ رورب قیاقح نارب قوح

 هيلع هبا ةجر یخرک فورعم ترضح هیلایم هديا لصاو یعوتکم مراموا

 :یرلیضم . راردیا داقتعا هل واو رولوا لصاو ردیرحم « رارازاب ین
 .یب راطق « یخر ك ف و ر عم » هليا هعطقم فورح هنرزوا بوتکم هسیا

 رنالسرا هرص < هرا یراونا رب دق مو . رد رګ هدول هحرامعز . رازاب

 ادق اعاد دسارپ یتح .. راروسدیا لقن هلیوا ۰ شمراردبا ترابز بولک
 .. مدسا تراز رلهرک قوح رب ن ؛ راووسد یدزمتک ندنفارطا ف رش

 ٠ درفرب چیه هدشارطا هرت رلئالسراو اما . مدمروک نالف « نالسرا

 هل وح بونود یرهدنک هبراو مدآ هد هبرت داش ۽ رازعا ررض هبهدبرفآ

 هلغلوا شلوا رادهنخر اجاح هلا ماا رورص یسهق كهاناخ . شمراردیک
 ۰ یعماح و هش نکیا یسلاو داد اشاب دحا كلم هدنس هنس ۱۰

 .- راکتمدخ راسو بطخ ۽ هبا « رادههرت . یدشُما ممرتو ریمعت ییراهرج

 .دادیشرلانوراه یعدق "یاب كناربخ و . یدشملیا نیست هنیعم هفیظو هتیرل

 هدنتل | هقوب یحد هموح ص هدسزو « ردلوقنم هسد ردنوناخ هدسز یعرح

 عقاو هدنرانک هعرترب قرفتم ندطش ره هناتسا وب . رارید « ردنوفدم
 .رددنکرب رصتخو دیفم یهناخ ردق یللا قرق ۰ ییعماح ۰ یلهرانمرب بولا

 .تارف هلباطش هدوب .دلدلک هنازنم ( شوک یللت) كرهدک هلاش باغ نداروب

 دانگ اک دادن یرشا فک ونوتراف تولوا نیر هطش دیلوخ یوتسارآ

 .هدنسارح صلاخو یرلتا كنسرارزو دادن هل . ردیغاریوط سلاخ رپش

 باج ندارو ۰ ردقو رام ۰ رباج هدنفرط شوک یللت یر اما ؛ رالرباح
 . لدلک هنسهصق ( هکمهوس ) بودک هلیا لوح هلاش

 .هلکمریدتبا انب ینوب بولوا نمدنقا اشاپ یضتیم یسناب : یسهصق کس وس
 .كفنم ندطش كنهعرتو هتشا . ردشمر دتا رییطت هدیقرخ نالبحد رارب

 هلا مایا رورم « شما راو هدلب رب ےدق هلیمان ( هکبموس) هدزغآ ینیدلوا
 رب هلا بارتو لامر هد نادخ روک یخد یتسعر بولوا بارخ یرهش
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 ناف دیو ةباد لالو هللاو

 نيحايس ةحابسب یناتاو .قيدصلاخيهلاةح فرش افرش ىذلا لا
 هلاو . قبقا لیلدلاب ءاح نم ىلع ةولصااو . ققحتلا لهاو رحیلاو رلا

 . قیدصتلاو قفوتلا لها اوناک مه نذلا نسانااو هو

 هلصوم راد هامناتسلوح هلح نددابا تشې داد ثداوح رتفدو دعب اما

 عالف زمکیدروک نکرولوا ناور هناو راد ندارواو هناتسدروک راد ندنآ و
 . ردا ناس یهرومعم راماوب

 طش هلاش بناح قرهقلاق ندن ( یسهعلق راشوق ) هللالع "الکوتم الوا

 یراح تدش هرجا ناتسلوح نلیریو یمان ( هرب زج ) هدنسارآ تارف هلا

 هدءهرک ییاو كرءهدیشیا ییرلادص شهدم كنيرلهدبرع نالسرا ۰دلرینکیچ
 فورعم هاکترابز هرکوص تعاس )٩( قرهغوق بولک تمار هرانالسرا
 . كدلک ههلع هلاةحر یخرک

 . هاکترایز هدرپ ناما رب هدنسهعلق راشوق -- یخرک فورعم هاکترابز
 ترضح قي رطو ندناطاطخ یارقف تاذ نالوا نوفدم هدنحما . ردمظع
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 سن مس ی ی س س یم جنس جی ی یم چ ی ی حج یحیی

 هلتصخر كنسهلبلح تراظن فراعم
 لمس سم سس لب حرم لا کن تحت حج

 یعبط كابا

SS 

 هعبطم « مادقا » هدناعسرد
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